
Doorleiding S(B)O

Extra ondersteuning
Zware ondersteuning

Extra ondersteuning
Lichte ondersteuning

Basisondersteuning

Basiskwaliteit

Handelingsgericht werken (HGW); een planmatige en cyclische 
werkwijze om zicht te hebben op de ontwikkeling van de 
individuele onderwijsbehoeften van leerlingen en hierin te 
kunnen voorzien.

Onderwijsaanbod in klas door de leerkracht.
- Lessen worden gegeven volgens het Effectieve directe instructiemodel (EDI).
- Er wordt gewerkt volgens de cyclus van Handelingsgericht werken met de  

groepsoverzichten, groepsplannen en groepsbesprekingen.
- De leerling krijgt lesaanbod in de klas en op benodigde vakgebieden 

verlengde instructie, gegeven door de leerkracht.

Preventieve en licht curatieve ondersteuning door interne ondersteuners 
op het gebied van rekenen, taal, meer- en hoogbegaafdheid, gedrag 
en/of fysiek.
- De leerling heeft extra onderwijsbehoeften op één of meerdere 

vakgebieden en krijgt voor deze vakgebieden verlengde instructie in 
de klas.

- De leerling kan voor deze vakgebieden één of meerdere keren extra 
begeleiding in of buiten de groep krijgen door een interne 
ondersteuner.

Ondersteuning door externe ondersteuners op het gebied van 
rekenen, taal, meer- en hoogbegaafdheid, gedrag en/of fysiek.
- De aanpak wordt opgesteld met behulp van externe 

ondersteuners op het gebied van rekenen, taal, meer- en 
hoogbegaafdheid, gedrag of met de orthopedagoog.               
De Meent heeft hiervoor vaste contactpersonen. 

- Voorafgaand vindt er met deze externe ondersteuner een 
observatie of leerlingbespreking plaats. 

Specialistische ondersteuning van buitenaf, in of buiten de 
school. Te denken valt aan de Taalbrug, Kentalis, 
Schakelklas, Mytylschool.
- Consultatie wordt aangevraagd met een hulpvraag voor 

de leerkracht of gericht op begeleiding voor de leerling. 
- Leerling heeft een OPP.

Wanneer de ondersteuningsbehoeften van de leerling groter 
is dan de ondersteuning die de Meent kan bieden kan er 
besloten worden tot toeleiding naar Speciaal (Basis) Onderwijs  
of ander regulier onderwijs dat deze ondersteuning kan 
bieden.
- Orthopedagoog is betrokken.
- Leerling heeft een OPP.
- Groeidocument wordt ingevuld.
- Triade basisschool, S(B)O, ouders.
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- Observatie van de leerling in de 
klas door de leerkracht en thuis 
door ouders.

- Methodegebonden toetsen.
- Leerlingvolgsysteem-toetsen Cito.
- Sociaal-emotioneel 

leerlingvolgsysteem Zien!

- Leerkracht, 
kwaliteitsondersteuner en/of 
ouders signaleren extra 
onderwijsbehoeften.

- Leerkracht, 
kwaliteitsondersteuner en/of 
ouders signaleren extra 
onderwijsbehoeften.

- Basisondersteuning loopt af of 
blijkt bij evaluatie ontoereikend.

- Leerkracht, 
kwaliteitsondersteuner en/of 
ouders signaleren extra 
onderwijsbehoeften.

- Basisondersteuning of lichte 
ondersteuning loopt af of blijkt bij 
evaluatie ontoereikend.

- Leerkracht, 
kwaliteitsondersteuner en/of 
ouders constateren dat de 
ondersteuning die de leerling 
nodig heeft na inzet van extra 
tijd, begeleiding en middelen 
ontoereikend blijkt.

- Vaststelling binnen zes weken na 
aanmelding van de leerling.

- Vaststelling door ouder, leerkracht, 
kwaliteitsondersteuner in 
samenspraak met 
schoolondersteuningsteam of 
andere experts. 

- Verdiepte analyse.
- Leerkracht, ouders en 

kwaliteitsondersteuner bespreken 
de extra onderwijsbehoeften.

- Externe specialisten worden 
geconsulteerd.

- Verdiepte analyse.
- Leerkracht, ouders, 

kwaliteitsondersteuner en 
eventueel externe ondersteuners 
bespreken de extra onderwijs-
behoeften.

- Voortgangsgesprek met ouders.

- Gesprekken met leerlingen.
- Voortgangsgesprek met ouders.
- Gesprekken met 

kwaliteitsondersteuner en/of 
collega’s.

- Analyse toetsen.

- Leerstofjaarplanning.
- Groepsoverzicht en 

groepsplannen.
- Dag/weekplanning.

- Basisinstructie volgens het model 
van Expliciete Directe Instructie 
(EDI).

- Verdiepte analyse toetsen.
- Leerkracht en 

kwaliteitsondersteuner 
bespreken de extra 
onderwijsbehoeften.

- Voortgangsgesprek met ouders.

- Kort plan met meetbare doelen 
vastgelegd in ParnasSys.

- Afspraken over bijdragen ouders.
- Afspraken inzet rekencoördinator, 

meer- en hoogbegaafdheids-
coördinator, taal-leesspecialist 
en/of onderwijsassistent.

- Afstemming over passende 
ondersteuning met ouders  en 
eventueel met externe 
ondersteuner.

- Kort plan met meetbare doelen 
wordt vastgelegd in ParnasSys.

- Afstemming over passende 
ondersteuning met ouder, 
leerkracht, 
kwaliteitsondersteuner, externe 
specialisten en directeur.

- Opstellen 
ontwikkelingsperspectief.

- Start aanvraag 
toelaatbaarheidsverklaring via 
invullen van het Groeidocument.

- Uitvoering ‘Proces toeleiding tot 
extra ondersteuning 
samenwerkingsverband PO De 
Kempen’.

- Volgens afspraak basis- en 
verlengde EDI.

- Ouders voeren afspraken thuis 
uit.

- Uitvoering plan door leerkracht 
en externe ondersteuner.

- Basis- en verlengde EDI.
- Ouders voeren afspraken thuis 

uit.
- Uitvoering plan door leerkracht 

en/of interne ondersteuner.

- Basis- en verlengde EDI.
- Ouders voeren afspraken thuis 

uit.
- Betrokkenen voeren afspraken op 

school uit.
- Kwaliteitsondersteuner overlegt 

met onderwijsassistent.


