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Kerngedachten 

− Denken en handelen vanuit zorgniveaus en onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
− De gedachte van handelingsgericht werken is uitgaan van de onderwijsbehoeften 

van de groep. 
− Kerndoelen/ leerlijnen leidend laten zijn. Methodes los durven laten. 
− Preventief werken in plaats van curatief.  
− Aansluiten bij de visie/ werkwijze van de digitale methodes. 
− De leerkracht (als professional) kan in overleg met de MIB-er verantwoord afwijken 

van gemaakte (onderstaande) afspraken.  
 
Op de scholen van Fidarda is ook aandacht voor leerlingen die meer uitdaging kunnen 
gebruiken. Voor deze leerlingen wordt er verwezen naar het protocol meer- en 
hoogbegaafdheid. 
 
Dit betekent dat de onderwijsbehoeften en kerndoelen leidend zijn en dat alle 
leerkrachten de leerlijnen moeten kennen! 
 
Definitie leerling met extra ondersteuningsbehoefte: 
- Een leerling met extra didactische ondersteuningsbehoefte is een leerling die stagneert 
of achteruitgaat in zijn/ haar ontwikkeling, waardoor hij/ zij de (aangepaste) leerlijnen niet 
lijkt te behalen van het leerjaar (zie beslisschema). We gebruiken hier in eerste instantie 
“van Kerndoel tot Leerlijn” (M. van der Stap) voor en de kwaliteitskaarten uit de 
protocollen leesproblemen en dyslexie en ERWD van Fidarda.  
- Een leerling met een pedagogische ondersteuningsbehoefte is een leerling die het 
groepsproces verstoort en/of zichzelf belemmert in zijn/ haar ontwikkeling.  
 
Aanleiding voor het maken van een hulpplan:  
Een hulpplan wordt opgesteld wanneer er aanpassingen gemaakt moeten worden in het 
reguliere onderwijsaanbod. De leerling wijkt af van het reguliere onderwijsaanbod van 
zijn/ haar leerjaar (bijvoorbeeld reparatiedoelen).  
 
Criteria voor het maken van een hulpplan: 
• leerlingen die onderwijs (gaan) volgen op zorgniveau 3 (zie handboek 

onderwijsondersteuning);  
• leerlingen die de dyslexiesignaallijn of de dyscalculiesignaallijn gaan volgen; 
• leerlingen die stagneren of achteruit gaan in ontwikkeling: vanuit analyse methode 

toetsen en/of Cito LVS/ kleutervolgsysteem (geen groei in VS, DLE, etc.);  
• Leerlingen die minder dan 80% halen van de doelen van de vastgestelde leerlijnen van 

het leerjaar waar de leerling in werkt;  
• Leerlingen die D/E scoren op Cito en methodetoetsen onvoldoende scoren 

(dossieropbouw);  
• Er wordt een hulpplan voor gedrag opgesteld op het moment dat het groepsproces 

wordt verstoord en/of  wanneer een individuele leerling zichzelf belemmert. Dit gebeurt 
in overleg met de MIB-er. Voor het opstellen van de hulpplannen worden de adviezen 
vanuit ZIEN! meegenomen. 

 
 



Protocol hulpplannen Fidarda 
Visie en werkwijze 
 

Definitieve versie 21-10-2014 

 
Criteria voor zorgniveau 2 leerlingen (zie beslisschema):   

• leerlingen die methodegebonden toetsen onvoldoende scoren (minder dan 80% 
goed op een toets); 

• leerlingen die bij de groepsbespreking opvallen omdat ze uitvallen op de leerlijnen  
 

Uitwerking  
De groepsnotitie wordt een groepsoverzicht, dit komt als worddocument in de groepsmap 
op de Brin. De individuele notities kindkenmerken en onderwijsbehoeften komen hiermee 
te vervallen. De notitie groepsbespreking wordt vervangen door deze nieuwe 
groepsnotitie. 
 
In de nieuwe groepsnotitie (zie bijlage onderwijsbehoeften op groepsniveau)  
komt het volgende te staan; 

• De groepskenmerken (analyse) 
• De pedagogische onderwijsbehoeften 
• De didactische onderwijsbehoeften per vakgebied 
• De eventuele reparatiedoelen van een groep voor het komende schooljaar 

 
Deze notitie wordt 3x per jaar  (oktober, februari, mei/juni) tijdens de groepsbespreking 
besproken en zo nodig aangepast in een  nieuw document. De notitie groepsbespreking 
komt hierdoor te vervallen. Deze notitie komt als worddocument in de Brin, aan het eind 
van het schooljaar wordt deze als document in Parnassys gehangen.  
 
De groep wordt gevolgd middels de methode analyse (zie notitie groepsanalyse 
Parnassys). Vanuit deze analyse wordt de hulp die nodig is weggezet in de weekplanning 
 
In de weekplanning is het handelen van de leerkracht terug te vinden en staat ook 
duidelijk de onderwijsbehoefte met betrekking tot de instructie beschreven.  
Criteria voor een goede weekplanning zijn: 

• de doelen van de extra ondersteuning/ zorgverbreding staan duidelijk vermeld in de 
weekplanning; 

• de tijden waarop de extra ondersteuning/ zorgverbreding gegeven wordt staan 
aangegeven; 

• er wordt aangegeven welke leerlingen een hulpplan hebben; 
• het aanbod voor de hele groep is weggezet; 
• er staat in vermeld welke leerlingen geen tot weinig instructie nodig hebben.  

 
  
 
 
 
 
 


