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1.

Inleiding

Voorliggend document bevat het schoolondersteuningsprofiel van de katholieke basisschool De Toekomst.
In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een
schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan de
kinderen en welke mogelijkheden er zijn om kinderen te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben.
Ieder kind heeft bepaalde onderwijsbehoeften, verschillen zijn er altijd en voor een groot deel inpasbaar in het
onderwijs. Sommige kinderen hebben onderwijsbehoeften waar een bepaalde (reguliere) school niet aan kan
voldoen. Bijvoorbeeld omdat zij de juiste expertise niet in huis heeft, omdat het gebouw niet geschikt is of
omdat gezien de beschikbare formatie in een specifiek geval te weinig individuele aandacht, begeleiding of
fysieke verzorging kan worden geboden.
In dit profiel geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al passend onderwijs biedt, d.w.z. rekening
houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften, en waar wij momenteel handelingsverlegen zijn in het
realiseren van een passend aanbod. We geven aan wat onze visie en ambities aangaande passend onderwijs
zijn en wat wij nodig hebben om dit te realiseren.
Uitgangspunt van dit profiel is de 1-zorgroute. Met de 1-zorgroute wordt op groeps- en schoolniveau het
onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. De 1-zorgroute is gebaseerd op een
10-tal uitgangspunten. Deze vormen de rode draad in de inhoud en het proces van de 1-zorgroute.
- Alle leerlingen hebben zorg nodig
Onderwijs = zorg. Dit houdt in dat zorg voor ieder kind beschikbaar is. Elk kind verdient het om tenminste zes
keer per jaar gericht te worden bekeken om te zien of hij iets anders nodig heeft dan het standaardaanbod.
- Proactief denken en handelen
In plaats van terug te kijken (en naar wat er mis is gegaan), kijken we vooruit. Als we weten wat we willen
bereiken met een kind, weten we ook wat hij, gegeven al sterke en belemmerende factoren, nodig heeft om
daar te komen.
- Denken vanuit onderwijsbehoeften
In de 1-zorgroute staat dit denken centraal. Wat heeft een kind nodig om het volgende doel te bereiken? Dit
uitgangspunt gaat uit van een pedagogisch optimisme.
- Werken met groepsplannen
Een leerkracht staat altijd voor een groep. In een groepsplan staan de kinderen in subgroepen gegroepeerd.
Hierdoor is een grote mate van overzicht. Meer dan als er met individuele handelingsplannen wordt gewerkt.
- Stimulansen voor effectief onderwijs en de zorgstructuur
Door systematisch handelingsgericht te werken met groepsplannen vallen al snel hiaten in het onderwijs of de
zorgstructuur op. Dit zijn uitdagingen die kunnen leiden tot beter onderwijs en een betere zorgstructuur.
- Eenduidigheid, transparantie en afstemming
De 1-zorgroute staat een eenduidige, transparante en op elkaar afgestemde zorgroute voor. Alle actoren in een
school en in een samenwerkingsverband spreken in dezelfde taal en hebben een heldere en duidelijk taak.
- Ouders zijn een belangrijke partner
Onderwijs verzorgt de school niet alleen. De ouders zijn mede-opvoeders. Zij hebben een eigen kijk op hun kind
en kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijsproces dat op school plaatsvindt.
- Registratie van het onderwijsaanbod
Werken met groepsplannen houdt in dat het onderwijs aan alle leerlingen wordt geregistreerd. Op elk moment
is de schoolontwikkeling van elke leerling terug te halen.
- Aandacht voor instroom en uitstroom
De basisschool staat niet alleen. In de 1-zorgroute wordt getracht samen te werken met VVE, VO en andere
basisscholen teneinde leerlingenverplaatsingen soepel en in dezelfde taal te laten verlopen.
- Bovenschoolse samenwerking
Om onderwijsbehoeften te onderkennen en om daarop een goed aanbod te kunnen bieden is samenwerking
met bovenschoolse partners van belang. Denk dan aan een zorgadviesteam, een centrum voor jeugd & gezin,
de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg, enzovoorts. De 1-zorgroute streeft deze samenwerking na.
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In dit document is het woord ‘zorg’ zoveel mogelijk vervangen door het woord ‘ondersteuning’.
In hoofdstuk 2 staan de gegevens over onze school, de kinderenpopulatie en de belangrijkste
onderwijsbehoeften kort genoemd. We geven tevens het kwaliteitsoordeel van de Inspectie over onze school
kort weer.
In hoofdstuk 3 komt aan de orde op welke wijze de school op dit moment passend onderwijs biedt voor de
huidige kinderen, waaruit de basisondersteuning bestaat en welke extra ondersteuning de school eventueel
kan bieden.
In hoofdstuk 4 beschrijven wij de visie van de school t.a.v. passend onderwijs op de korte en langere termijn.
Wij geven aan waar de school naar toe wil. We beschrijven wat daarvoor nodig is aan professionalisering en
welke andere randvoorwaarden er zijn om de ambities waar te maken.

Schoolondersteuningsprofiel 2018 – 2019

2.

Deze school en de kinderen

In dit hoofdstuk presenteren we kort de school, de kinderen en hun belangrijkste onderwijsbehoeften.
2.1

Contactgegevens

Naam school
Adres school
Naam directeur
Naam ib-er
Naam bestuur
Naam contactpersoon
Email contactpersoon
Tel. contactpersoon

Katholieke basisschool De Toekomst
Werfstraat 12 8251GP Dronten
Lia Rosa Gastaldo
Dianne Haveman
SKO
Lia Rosa Gastaldo
l.rosagastaldo@kbsdetoekomst.nl
0321312483

2.2
Korte beschrijving school
De kbs de Toekomst is gebouwd in 1962 bij de start van de gemeente Dronten. In de jaren ’80 is het gebouw
uitgebreid en rond 2008 gerenoveerd. De school telt op 1 oktober 2018 86 kinderen.
Het team bestaat momenteel uit 9 mensen.
donderdag
juf Carolien

vrijdag

juf Martine

juf Martine

juf Martine

Juf Melanie

Juf Melanie

Juf Melanie

Juf Melanie

Juf Lotte

Juf Lotte

Juf Lotte

Juf Lotte

Juf Lotte

Juf Daniëlle

Juf Daniëlle

Juf Daniëlle

Juf Daniëlle

Juf Irene

Administratie

Juf Astrea

Juf Astrea

Juf Astrea

Juf Astrea

Intern
begeleider
Directie

juf Dianne

Juf Dianne

Juf Lia

Juf Lia

Vlinders
groep 1-2
Tijgers
groep 3-4
Cheeta’s
groep 5-6
Leeuwen
groep 7-8
Panda’s
Plusgroep
Sterk in de klas

maandag
juf Sandra

dinsdag
juf Sandra

woensdag

juf Derya

juf Derya

Juf Melanie

juf Carolien

Juf Ilona

Juf Lia

Het schoolgebouw heeft 7 leslokalen, een speellokaal en een centrale hal voorzien van bibliotheek en podium.
Daarnaast zijn er verschillende ruimtes waarin er individueel en in kleine groepjes gewerkt wordt, te weten:
een lerarenkamer, directiekamer, IB ruimte, RT / cluster ruimte. De school gebruikt 6 leslokalen. Eén lokaal
wordt gebruikt als overblijfruimte.
Na drieënvijftig jaar Sint Gregorius te zijn geweest, was er behoefte aan een naam die meer aansloot bij het
hedendaags onderwijs. In 2015 veranderde de naam in kbs de Toekomst.
De Toekomst maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe
De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV) vormt het bevoegd gezag over 28
katholieke basisscholen in het primair onderwijs in Flevoland en de Veluwe. De stichting wordt bestuurd door
een College van Bestuur (CvB).
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2.3

De visie van de school

Als baby zijn we geboren en aan ons leven begonnen. We krijgen kansen om te groeien. Iedere nieuwe dag
biedt mogelijkheden om te groeien en nieuwe stappen te zetten. Het zou geweldig zijn als we, in ons leven,
kunnen worden wie we in aanleg zijn.
“It takes a village to raise a child” luidt een oud Afrikaans gezegde. Een kind opvoeden tot een goede en
gelukkige volwassene is een heel zware taak voor één persoon.
Ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vrienden, clubs, buren etc. werken allemaal mee aan de ontwikkeling
van een kind. De school heeft hierin, van oudsher, ook een belangrijke functie; voor kinderen maar ook voor
ouders. Ouders verwachten van een school bijvoorbeeld niet alleen goed onderwijs, maar ook een bijdrage in
de opvoeding van waarden en normen.
Bij de keuze voor een school is het daarom belangrijk te weten of de visie van een school overeenkomt met de
opvoedingsidealen van de ouders.
Leren is de kerntaak van een school. Maar een goed pedagogisch concept geeft ook antwoorden op belangrijke
vragen zoals: “Wat beweegt ons? Wat willen we realiseren?”
We leven in een tijd waarin prestaties belangrijker worden geacht dan relaties, en leerstof belangrijker dan
kinderen. Alles moet gemonitord, vastgelegd en getoetst worden; meetbaar gemaakt worden. Kinderen
moeten goed voorbereid aan onze complexe maatschappij deel kunnen nemen. Het goed kunnen lezen,
spellen, rekenen zijn hiervoor voorwaarden. Maar een kind is nog zoveel meer dan een vat waarin men kennis
kan gieten. Wij geloven dat veel niet meetbaar is, dat wezenlijke zaken niet zomaar te wegen zijn. Een kind, een
mens leert met zijn hoofd, zijn hart en zijn handen.

"Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig:
alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."
Uit de kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry

2.3.1 Identiteit
De Toekomst is een Katholieke basisschool. Dat betekent dat onderwijs en opvoeding op onze school zijn
gebaseerd op het Evangelie, waarin we kunnen lezen hoe Jezus met de medemens omging: meelevend,
invoelend, belangstellend en positief stimulerend. Vanuit het Evangelie leren we aandacht te hebben voor onze
naasten en solidair te zijn met de kansarmen. Jezus sloot niemand uit, voor iedereen was plaats. De katholieke
levensovertuiging is voelbaar en herkenbaar in de gemeenschapsvorming, het leren, het dienen en het vieren.
Geloven is meer dan woorden; geloven is doen.
Kinderen uit verschillende etnisch-culturele groepen leren op school met elkaar
omgaan. Wij vinden het juist van belang dat de culturele achtergrond van
leerlingen niet wordt verloochend. We zien onszelf als een Nederlandse school
met Nederlandse normen en waarden. Maar er is ook veel aandacht voor diverse
levensovertuigingen, zonder één daarvan tot uitgangspunt van de visie te maken.
De pluriformiteit (en waarde) van geloofsbeleving en cultuur wordt erkend en
benoemd. We willen andere godsdiensten en levensbeschouwingen benaderen
vanuit onze eigen identiteit.
We leren de kinderen dat ook in een andere godsdienst of levensbeschouwing elementen zitten die
overeenkomen met de eigen levensbeschouwing of godsdienst. Levensbeschouwing en religie worden als
bindmiddel gezien.
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2.3.2 Ontwikkeling van kinderen
Vaardigheden
De kinderen in het onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. Hoe de
samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige
trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij. De school van nu bereidt kinderen hierop
voor.
Het is helaas niet mogelijk om in de toekomst te kunnen kijken en daarom is het ook niet eenvoudig vast te
stellen welke vaardigheden kinderen in de 21ste eeuw nodig zullen hebben. Samen met het team, kinderen en
ouders hebben we de volgende vaardigheden geformuleerd.

Leerbehoeften
De manier waarop kinderen leren, is de laatste decennia ook sterk veranderd. Lag de nadruk vroeger meer op
het ‘stampen’ van parate kennis, tegenwoordig is alle kennis direct toegankelijk en is parate kennis steeds
minder belangrijk.
Bij het nieuwe leren gaat het niet alleen om het leren van de kinderen, maar ook om het leren van de
leerkrachten, het leren van de school en het leren van en in netwerken. En dat alles, onder andere met behulp
van ict, ingebed in een lerende samenleving.
Het gebruik van nieuwe media is een integraal deel van het dagelijks leven geworden en heeft een
fundamentele verandering teweeg gebracht in sociale contacten, communicatiepatronen en de manier waarop
we informatie verwerven en verwerken. Jonge mensen zijn op een steeds jongere leeftijd geïnformeerd en zij
ontwikkelen opvattingen die gebaseerd zijn op hun interacties. Kinderen uit deze internet-generatie zijn
gewend om zelfstandig te leren. Met de diverse devices die zij gebruiken, houden zij actief controle over hun
eigen informatiestromen.
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Kinderen, ouders en team hebben de volgende leerbehoeften op de Toekomst geïnventariseerd:
- Zelf kiezen
- Clusteren van leerstof / werken met
- Samen
projecten
- Structuur
- Groepsdoorbroken
- Aantrekkelijke materialen
- Gebruik van verschillende ruimten
- Gaming
- Buiten / spelenderwijs
- Verschillende media
- In een betekenisvolle context
- Zelfontdekkend leren
- Met eigen creativiteit
- Afwisseling in activiteiten / fysiek- Prettig leerklimaat
mentaal
- Goede uitleg en begeleiding
- Leren door doen
- Humor

Talentontwikkeling
Talenten zijn mogelijkheden, die kinderen hebben om zich in een samenleving te kunnen ontwikkelen en zich
als individu te onderscheiden in muzikaliteit, artistieke, theatrale, sportieve of beeldende vermogens. Of deze
en andere talenten in en buiten het onderwijs ook altijd ‘gezien’ worden, op hun juiste waarde worden geschat
en tot ontplooiing kunnen komen, is helaas niet zo vanzelfsprekend. Het is in het belang van elk kind en van de
maatschappij om de aanwezige talenten aan te spreken en optimaal te benutten. Het zelfbeeld van de
kinderen wordt hierdoor versterkt en hun horizon verbreedt.
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2.3.3 Pedagogische huisstijl: competentie - relatie– autonomie
Op de Toekomst zijn drie basisbehoeften van kinderen uitgangspunt van het onderwijs:
-

Relatie

-

Competentie

-

Autonomie

Relatie
Kinderen hebben het aangeboren verlangen om 'er bij te willen horen'. Hoe klein kinderen ook zijn, zelfs de
pasgeborenen, zij zoeken contact met hun opvoeders. Al heel jong reageren ze op de stemming van de
opvoeders, die ze aflezen van hun gezicht. Ze worden onrustig als de opvoeder onrustig is. Zelfs kinderen van
anderhalf jaar voelen niet alleen de stemming aan waarin hun opvoeder verkeert, maar proberen deze al 'ten
goede te wenden', als die stemming bijvoorbeeld boos of verdrietig is. Dat doen zij door zich sociaal wenselijk
te gedragen (stil zijn, lachen). Zij zoeken ook contact met leeftijdgenootjes en houden dat in stand. Als er
conflicten zijn, zijn die meestal maar van korte duur. Zij zoeken daarna weer snel contact en zijn dan alles weer
vergeten. Het spel gaat gewoon verder! En ze genieten daarvan. Die behoefte aan relatie krijgen kinderen uit
zichzelf. Ze leren van hun opvoeders en andere kinderen sociaal gedrag, en ze ontwikkelen gevoelens van
saamhorigheid.
Onze vertaling naar de dagelijkse schoolpraktijk
We willen dat kinderen, leerkrachten en ouders zich op school veilig,
gerespecteerd, vertrouwd en gewaardeerd voelen. De relatie tussen kind,
leerkracht en ouders vormt hiervoor de basis. Daar werken we actief aan door:
interesse te tonen voor de belevenissen van de kinderen
- aan te sluiten bij hun belevingswereld
- aandacht te geven tijdens uitleg, ook individueel
- spelletjes te doen met de groep om samenwerking te oefenen
- spelletjes te doen om vertrouwen in elkaar te oefenen

Competentie
Kinderen willen hun omgeving leren kennen om grip te krijgen op de situatie om hen heen. Oftewel: om
betekenis te geven aan hun wereld. Dat uit zich (en een heel leven lang!) in grote nieuwsgierigheid en veel
activiteit. In die interactie tussen hun omgeving en zichzelf vormen zij begrippen en ontwikkelen ze inzicht in de
samenhang van wat ze zien en meemaken.
Al gaande de ontwikkeling gaan kinderen steeds meer van de wereld om hen heen begrijpen. Het kind begrijpt
steeds meer wat er om hem heen gebeurt en handelt daar dan ook naar. Door deze behoefte aan 'begrip' zal
een kind steeds verder ingroeien in de wereld waarin het leeft en daaraan, op zijn eigen manier, een steentje
bij kunnen dragen.
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Onze vertaling naar de dagelijkse schoolpraktijk
Kinderen moeten zelfvertrouwen ontwikkelen doordat ze
ervaren dat ze dingen kunnen. Daar houden we rekening
mee door hen passende leeractiviteiten aan te bieden.
Dat doen wij door:
 onderwerpen en activiteiten te kiezen die
kinderen inbrengen.
 onderwerpen en activiteiten te kiezen die zij
belangrijk vinden.
 opdrachten te geven die ze aankunnen
 complimenten te geven als een kind een goede
prestatie levert.
 complimenten te geven als een kind goed gedrag
vertoont.
Autonomie
Kinderen hebben een aangeboren verlangen naar en mogelijkheid tot autonomie. Autonomie is een moeilijk
begrip. Het betekent zoveel als in staat zijn - en bereid zijn - om als zelfstandig individu beslissingen te nemen,
daarnaar te handelen, en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen, in relatie tot de omgeving waarin de
persoon is. Een opvallend aspect van autonoom zijn, is de zelfsturing. In interactie met de opvoeders
ontwikkelt de behoefte aan autonomie zich tot een wezenlijke kracht om sturing te geven aan het
ontwikkelproces.
De behoefte aan relatie en de behoefte aan betekenisverlening komt pas echt tot ontplooiing als een kind
vanuit zichzelf de kansen kan grijpen die daartoe door anderen geboden worden. Dat is het uitgangspunt van
autonomie. We zeggen ook wel: kinderen zijn de eigenaars van hun eigen ontwikkel- en leerprocessen.
Kinderen laten zich geen relaties en betekenissen 'aanpraten'. Ze leren pas echt wat in relaties en betekenissen
als ze daar zelf actief aan deel kunnen nemen. Kinderen kunnen overdonderd worden door goedbedoelende
volwassenen, die hen bij de hand nemen en dingen voor ze doen.
Ontwikkeling vindt pas plaats als het initiatief om de volgende stap te zetten bij het kind zelf ligt. Deze behoefte
aan autonomie, met daarin de behoefte aan zelfsturing, is van groot belang voor de motivatie om te leren.
Pedagogisch is het een kostbaar aangrijpingspunt om gevoelens van verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Als
je als kind mag leren je eigen keuzes te maken, daarbij rekening houdend met anderen, dan is dat een
belangrijke bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Om tot ontwikkeling te komen heeft een kind opvoeders nodig, met wie het een veilige relatie heeft. Veiligheid
wordt bereikt als de opvoeder aanvoelt en begrijpt (sensitiviteit) wat een kind op een bepaald moment nodig
heeft en daar dan ook in voorziet (responsiviteit).
Daarnaast heeft een kind een rijke omgeving nodig waarin het naar hartenlust kan experimenteren en zijn
ervaringen kan delen met belangrijke anderen, zoals de leerkracht en kinderen uit de groep.
Het is verder van belang dat kinderen een bepaalde mate van continuïteit ervaren in de mogelijkheid om
relaties aan te gaan, de omgeving te ontdekken en initiatieven te ontplooien. Dit betekent ook dat hun
(verschillende) opvoeders het met elkaar eens zijn over belangrijke zaken in de opvoeding en educatie.
Onze vertaling naar de dagelijkse schoolpraktijk
Op basis van de ervaringen van waardering en het opbouwen van
zelfvertrouwen, zal elk kind de eigen sterkte en zwaktes ontdekken en zo
eigen keuzes leren maken. Het kind wordt in feite zijn of haar eigen
leermeester. Dit kunnen wij bevorderen door:
- samen met de kinderen regels te bedenken;
de kinderen de cyclus van werk plannen, uitvoeren, controleren aan
te leren;
gebruik te maken van zelf instruerend en zelfcorrigerend materiaal
Het mensbeeld, dat wij nastreven, is dat van een persoon die aangesproken wordt op alle talenten en ook alle
talenten zal moeten benutten (in de vorm van competenties) om in de snel veranderende samenleving te
kunnen functioneren. Alle ontwikkelingsdomeinen zijn belangrijk: sociaal, ruimtelijk, cognitief, motorisch etc.
Een zelfstandige, ondernemende, ontdekkende houding wordt gestimuleerd, omdat vernieuwing en creativiteit
belangrijke waarden zijn in de nieuwe economie.
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2.3.4 Didactisch concept: Ontdekkend en Onderzoekend leren
Het nieuwe leren leent zich niet meer voor klassikaal onderwijs, maar vraagt naast andere vaardigheden ook
een andere didactiek. Het traditionele didactische concept ging uit van klassikaal onderwijs, waarbij de rol van
de leerkracht leidend was. Vandaag de dag hebben kinderen andere leerbehoeften en gebruiken ze liever
actieve leervormen.
Ontdekkend en onderzoekend leren is een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om zich heen op een
actieve manier te onderzoeken en ontdekken. Er wordt hierbij uitgegaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid
van kinderen. Kinderen worden aangemoedigd om de wereld onderzoekend tegemoet te treden en
antwoorden te vinden op hun vragen.
Binnen O&O-leren zijn kinderen, buiten de klassieke leermomenten om, actief bezig met hun leerproces. Ze
leren ervaren wat voor hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze benutten.
O&O-leren vergroot de kwaliteit van leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en de zin van het leren
ontdekken.
De wereldoriënterende vakken worden nu nog volgens verschillende methoden gegeven. In het kader van het
nieuwe leren willen we voor deze vakken gaan werken met leerarrangementen. Een leerarrangement bevat
een open opdracht waarbij naar een oplossing gezocht wordt d.m.v. analyseren, evalueren en creëren. Om tot
een einduitkomst te komen worden alle negen 21ste eeuwse vaardigheden ingezet. Ieder neemt op zijn eigen
niveau deel. Het proces is hierbij belangrijker is dan het eindproduct.
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2.4 De visie op ondersteuning
We onderscheiden drie niveaus van zorg:
Basiszorg
Dit is de zorg die de school zelf binnen de groepen en
binnen de eigen organisatie biedt. Ons uitgangspunt is
dat kinderen zoveel mogelijk binnen de eigen groep
door de eigen leerkracht opgevangen worden. Andere
maatregelen binnen de eigen organisatie zijn:
differentiatiegroepen, remediale hulp, meer handen in
de klas in de vorm van onderwijsassistenten, de
begeleiding en coaching door de intern begeleider
en/of andere deskundigen van de school (taal- en
rekenspecialisten, vertrouwenspersonen,
leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, logopedist en dergelijke).
Breedtezorg
Dit is de zorg om de school heen. De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het onderwijs,
de zorg en de ontwikkeling van de kinderen, maar heeft daarbij hulp van buitenaf nodig. Om de school heen is
een vangnet van hulpbronnen. Van (preventieve) ambulante begeleiders, deskundigen uit het
(school)maatschappelijk werk, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg tot tijdelijke plaatsingen en voorzieningen.
Binnen de breedtezorg blijft het kind vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. De breedtezorg
heeft het karakter van tijdelijk en/of aanvullend.
Dieptezorg
Dit is de zorg in gespecialiseerde voorzieningen in het samenwerkingsverband of in de regio, zoals het SBO of
het speciaal onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het kind wordt dan overgedragen aan deze voorziening.
In de uitgangspunten van de school ligt de zorg op maat besloten. Daaruit spreekt dat kinderen recht hebben
op ontwikkeling in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden.
De extra zorg proberen we zoveel mogelijk te bieden binnen de eigen groep. De leerkracht is
hoofdverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van zijn kind. Ouders kunnen altijd terecht bij de leerkracht
om geïnformeerd te worden over hun kind. Wij vinden het belangrijk dat er goede en open contacten zijn met
de ouders. Bij ingrijpende beslissingen worden ouders en kinderen nauw betrokken. De coördinatie en
begeleiding van de zorg is in handen van de i.b-er.
Onze doelen:
1. Alle kinderen en jongeren tussen de (2) 4 en 13 jaar krijgen dat onderwijs en die zorg die aansluit bij
hun specifieke behoeften en gericht is op een voor hen optimaal resultaat in termen van zowel
vorderingen als sociaal-emotioneel welbevinden.
2. Alle kinderen hebben één dossier dat opgebouwd wordt vanaf de voorschoolse voorzieningen en
middels ‘warme overdracht’ meegaat naar de volgende onderwijsvoorziening of instelling voor (jeugd)zorg. ‘Warme overdracht’ betekent dat naast het overdragen van gegevens over de ontwikkeling van
het kind of de jongere ook het gesprek wordt gevoerd tussen overdragende en ontvangende school of
instelling met als doel het kind of de jongere te leren kennen als ‘mens in ontwikkeling’.
3. Specifieke onderwijszorg wordt naar het kind gebracht. Dat betekent dat wij ons inspannen om
specifieke onderwijszorg thuisnabij aan te bieden. Geen kind zou voor passend onderwijs de regio uit
hoeven te gaan.
4. Wij willen in staat zijn basiszorg te bieden en daarmee 90 % van onze kinderen binnen de eigen
basisschool te kunnen opvangen. De breedtezorg moeten vervolgens aan de specifieke onderwijs
behoeften van de resterende 8 % kunnen voldoen. Uiteindelijk is er dieptezorg mogelijk voor maximaal
2 % van de leerlingen.
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2.4.1 Aannamebeleid
In principe zijn alle kinderen, waarvan de ouders de grondslag onderschrijven, welkom op onze school. Scholen
hebben sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Aan iedere leerling die wordt aangemeld op onze school,
moeten wij een passende onderwijsplek bieden. Dit geldt ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. Deze onderwijsplek kan binnen onze school zijn of binnen een andere basisschool, regulier of speciaal.
Het bieden van een passende onderwijsplek is niet altijd een makkelijke opgave. Scholen kunnen dit niet alleen
en daarom zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Als gevolg van de geografische
uitgestrektheid van het gebied waarover de SKO scholen zijn verspreid, participeert de SKO in vier
samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs
werken daarin samen. Deze samenwerkingsverbanden zijn:
• Onderwijs Zorgkoepel Noord Veluwe
• Passend Onderwijs Almere
• Passend Onderwijs Apeldoorn
• Passend Onderwijs Lelystad / Dronten
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband 24-03 Dronten / Lelystad
Toelaatbaarheid speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
In het Schoolondersteuningsprofiel van de school kunt u lezen welke ondersteuning wij kunnen bieden aan
onze leerlingen. In dit profiel staat onze ‘basisondersteuning’ beschreven: welke ondersteuning bieden wij aan
al onze leerlingen. Daarnaast beschrijven we in ons profiel ook de extra ondersteuning (expertise, middelen,
voorzieningen) die wij kunnen bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook binnen Passend
Onderwijs kan de beste plek voor een kind een plaats in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn.
Met name als de school onvoldoende kan aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van een kind.
In dat geval kan de school (of het schoolbestuur) na goed overleg met de ouders een aanvraag voor plaatsing in
het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bij het samenwerkingsverband indienen. Vervolgens wordt er
een procedure gestart waarin wordt onderzocht of een onderwijsplek in het speciaal (basis)onderwijs het beste
aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Is dit het geval, dan wordt de procedure afgesloten met een
Toelaatbaarheid Verklaring (TLV) waarmee een kind geplaatst kan worden binnen het speciaal (basis)
onderwijs. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u meer informatie over deze procedure.
Bekostiging
De financiering van extra ondersteuning voor een leerling is na de invoering van de Wet Passend Onderwijs niet
meer afhankelijk van een landelijke indicatie. De samenwerkingsverbanden ontvangen de beschikbare
middelen voor extra ondersteuning. De (schoolbesturen binnen de) samenwerkingsverbanden verdelen
vervolgens de middelen over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is. Zo is er beter maatwerk
mogelijk en kunnen de middelen zo veel mogelijk ten goede komen aan ondersteuning in de klas.
Toelatingsdatum
Om tot de basisschool te worden toegelaten moet volgens de wettelijke bepalingen een kind vier jaar zijn.
Afwijking van deze regel is niet mogelijk.
Voor kleuters die binnen niet al te lange tijd de basisschool gaan bezoeken, komt er ongeveer een maand voor
die tijd een uitnodiging voor een kennismaking van maximaal vier dagdelen. Dit wordt door de juffen geregeld.
Kleuters mogen op de dag na hun 4 jarige verjaardag op school starten. De kinderen die in juli 4 jaar worden,
komen na de zomer op school.
Ouderbetrokkenheid
Wat een kind op school doet en leert, begint thuis. Voor de ontwikkeling van kinderen is goed partnerschap
tussen de school en de ouders belangrijk. Zo kunnen ze samen zorgen voor een veilige sfeer en stimulerende
leeromgeving voor het kind, zowel thuis als op school.
School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. De verantwoordelijkheid voor de
leerprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen, ligt zowel bij de school als bij de ouders. Ouders hebben
een belangrijke invloed op de houding van het kind ten opzichte van leren. Niet alleen in de voorschoolse
periode maar gedurende de hele schooltijd.
De school mag ouders aanspreken op hun betrokkenheid. Andersom mogen ouders verwachten dat de school
ouders actief betrekt bij de ontwikkeling van hun kinderen.
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2.5 Schoolpopulatie
De school heeft inzicht in de leerlingenpopulatie. Men kent de kinderen en de achtergronden.
Op de volgende manieren kan een goed beeld gekregen worden van de leerlingen populatie:
- Duidelijke toelatingsprocedure
- Regelmatige contacten met ouders
- Via gegevens uit het kindvolgsysteem, goede registratie en documentatie en kinddossiers.
Kbs de Toekomst is gelegen in het centrum van Dronten. Deze wijk is de oudste wijk in Dronten. De school is er
sinds het ontstaan van de wijk gevestigd. Het voedingsgebied van de school betreft het Centrum en Dronten
Noord.

In deze wijken wonen relatief veel sociaal zwakke en allochtone gezinnen.
Allochtoon
Autochtoon
Totaal Gemiddeld inkomen per wijk
aantal %
aantal
%
aantal X 1000 euro
Dronten West
985
13
6.684
87
7.669
33,0
Dronten Centrum
395
22
1.370
78
1.765
22,6
Dronten Noord
1.355
20
5.256
80
6.611
24,1
Dronten Zuid
1.085
12
8.216
88
9.301
32,5
Gemiddelde heel Dronten 29,4
Bron: gemeente Dronten 2014

In de wijk staan vier basisscholen en één speciale basisschool:
- Gereformeerde basisschool De Schakel
- Openbare basisschool De Uiterton
- Protestant Christelijke basisschool Aan Boord
- Katholieke basisschool St Gregorius
- SBO De Driemaster
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De bevolkingsomvang van gemeente Dronten neemt af. In 2013 is de bevolking afgenomen met 265 personen.
Dat is een krimp van 0,65 %.
Gespecificeerd naar leeftijdsopbouw is de krimp groter. Voor de 0-4 jarigen is dat 3,41%, voor de 5 -9 jarigen
2,12 % en de 10-14 jarigen met 1,02%. De verwachting is dat de krimp zal doorzetten.
Op 1 oktober 2018 zitten er op de Kbs de Toekomst 85 kinderen. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit.
leeftijd 4
aantal 8

5
7

6
13

7
6

8
13

9
7

10
12

11
12

12
6

13
1

De laatste jaren schommelt het leerlingaantal tussen de 85 en 96 kinderen. In de directe omgeving staan nog
drie kleine basisscholen. In de gemeentelijke planning staat dat “de planvorming en ontwikkeling van het PO in
Dronten-Centrum op stapel staat . Om de overheadkosten in bedwang te kunnen houden, vindt er overleg
plaats tussen de gemeente en de verschillende besturen.

Het aantal gewichtenkinderen neemt langzaam iets af. Toch heeft nog 24,7% van onze kinderen een gewicht.
Deze kinderen vallen onder de doelgroep van het VVE-beleid.
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Bovenstaande tabel laat zien dat er in de ene leeftijdsgroep veel meer kinderen met een gewicht zitten dan in
andere groepen. Dat zal consequenties moeten hebben voor het handelen van de leerkrachten.
Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddelde gewicht van een groep een betrouwbare voorspeller is van de
taal- en rekenprestatie die je kunt verwachten van een groep. Het doet er dus toe om het gewicht van een
groep te weten zodat je het handelen kunt afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
Het is niet zo dat alleen de gewichtenkinderen extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen die zo uit het
buitenland komen en geen woord Nederlands praten, bv. Poolse kinderen, hebben geen enkel gewicht. Dat
betekent dat er gen extra geld wordt uitgetrokken om deze kinderen te begeleiden.
Naast een gewicht kan een kind ook andere kenmerken hebben die van invloed zijn op het leren en dus ook op
het handelen van de leerkracht. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kenmerken als lichamelijke,
psychische, cognitieve en sociaal emotionele problematiek. Een kind met dyslexie vraagt om extra aandacht en
zorg. Dat geldt natuurlijk ook voor een kind met ADHD of werkhoudingproblemen. Hoe beter de leerkracht de
kindkenmerken kent, hoe beter hij zijn aanbod op de kinderen kan afstemmen. Een groep die bijvoorbeeld laag
scoort met betrekking tot zelfstandigheid vraagt een ander soort benadering en aanpak dan een groep die in
hoge mate zelfstandig is. Een groep waarvan bekend is dat het welbevinden van de kinderen gemiddeld laag is,
vraagt een meer specifieke pedagogische benadering dan een groep waarvan het welbevinden gemiddeld hoog
scoort. Het is dus van belang de groep/school goed in kaart te brengen.
2.5.1 Onderwijsbehoeften van onze leerlingpopulatie
Het onderwijs is er voor de kinderen, dus moet het aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het is daarom
belangrijk dat de school inzicht heeft in de kenmerken van de leerlingpopulatie.
De kenmerken van de leerlingpopulatie hebben invloed op de inrichting van het onderwijsproces, maar ook op
de inrichting van niet-onderwijsprocessen.
Opgroeiend in taalarme gezinnen of in gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is, hebben onze
kinderen behoefte aan een ‘taalbad’. De school moet een rijke leeromgeving bieden voor de taalontwikkeling.
Het mondelinge taalaanbod wordt gekenmerkt door eenvoud en eenduidigheid.
Didactische vaardigheden als het ophalen van voorkennis, het uitvragen van zojuist gegeven instructie, directe
instructie, pre-teaching en re-teaching moeten door de leerkracht goed beheerst worden.
Daarnaast zijn er leeractiviteiten nodig die structuur bieden en waarbij direct feedback gegeven wordt. Deze
feedback moet consequent en direct op het gewenste gedrag gericht zijn.
Lessen moeten aansluiten bij de belevingswereld van het kind en succeservaringen worden benadrukt. Er
wordt geleerd via modelling; de leraar denkt hardop en doet voor.

2.5.2 Onderwijsbehoeften in kaart brengen
We brengen de onderwijsbehoeften van de kinderen op verschillende manieren in kaart.
Kindkenmerken
Naast een gewicht kan een kind ook andere kenmerken hebben die van invloed zijn op het leren en dus ook op
het handelen van de leerkracht. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kenmerken als lichamelijke,
psychische, cognitieve en sociaal emotionele problematiek. Een kind met dyslexie vraagt om extra aandacht en
zorg. Dat geldt natuurlijk ook voor een kind met ADHD of werkhoudingproblemen. Hoe beter de leerkracht de
kindkenmerken kent, hoe beter hij zijn aanbod op de kinderen kan afstemmen. Een groep die bijvoorbeeld laag
scoort met betrekking tot zelfstandigheid vraagt een ander soort benadering en aanpak dan een groep die in
hoge mate zelfstandig is. Een groep waarvan bekend is dat het welbevinden van de kinderen gemiddeld laag is,
vraagt een meer specifieke pedagogische benadering dan een groep waarvan het welbevinden gemiddeld hoog
scoort. Het is dus van belang de groep/school goed in kaart te brengen.
Sociaaleconomische kenmerken
Opgroeiend in taalarme gezinnen of in gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is, hebben onze
kinderen behoefte aan een ‘taalbad’. De school moet een rijke leeromgeving bieden voor de taalontwikkeling.
Het mondelinge taalaanbod wordt gekenmerkt door eenvoud en eenduidigheid.
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Didactische kenmerken
Didactische vaardigheden als het ophalen van voorkennis, het uitvragen van zojuist gegeven instructie, directe
instructie, pre-teaching en re-teaching moeten door de leerkracht goed beheerst worden.
Daarnaast zijn er leeractiviteiten nodig die structuur bieden en waarbij direct feedback gegeven wordt. Deze
feedback moet consequent en direct op het gewenste gedrag gericht zijn.
Lessen moeten aansluiten bij de belevingswereld van het kind en succeservaringen worden benadrukt. Er
wordt geleerd via modelling; de leraar denkt hardop en doet voor.
Competentie- en instructiekenmerken
Vier maal per jaar wordt een didactisch groepsoverzicht opgesteld voor spelling en rekenen. In dit overzicht
krijgen de data, de toetsresultaten van de hele groep, een gezicht.
In het groepsoverzicht worden de kinderen op basis van toetsresultaten ingedeeld in drie subgroepen:
• De instructieonafhankelijke kinderen, die een verkorte instructie krijgen
• De instructiegevoelige kinderen, die basisinstructie krijgen
• De instructieafhankelijke kinderen, die verlengde instructie krijgen.
2.5.3 Ondersteuning bij extra onderwijsbehoeften
Voor kinderen met extra onderwijsbehoeften wordt, zoals eerder te lezen was, altijd een plan opgesteld. Dit
kan als onderdeel van het groepsplan of als individueel handelingsplan. In alle gevallen wordt de extra
ondersteuning besproken met de ouders. Evaluatie vindt plaats met leerkracht, (kind), ouders en ib-er.
2.6 Kwaliteit volgens de Onderwijsinspectie
De inspectie waardeert het Opbrengstgericht werken van een school als voldoende wanneer:
- Leerkrachten de vorderingen van kinderen systematisch volgen
- De school een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van
kindprestaties gebruikt.
- De school de effecten van de zorg na gaat
- De school jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten evalueert
- De school regelmatig het onderwijsproces evalueert
In september 2014 heeft de inspectie onze school bezocht. Er werd geconcludeerd dat de kwaliteit van het
onderwijs voor alle indicatoren op orde was. Van de 14 indicatoren waren er 11 voldoende en 3 goed.

Schoolondersteuningsprofiel 2018 – 2019

3.
Passend Onderwijs
Passend onderwijs is een beleidsverandering, die uitgaat van het Ministerie van OCW. Alle kinderen verdienen
een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun
mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Het nieuwe stelsel moet zo goed mogelijk onderwijs
bieden aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
Het uitgangspunt van Passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om voor elke leerling
een passend onderwijsaanbod te realiseren. Als een school niet kan voorzien in de behoeften van het kind, dan
wordt in overleg met de ouders uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan. Een
passend onderwijsaanbod houdt dus in dat onderwijs en ondersteuning moet aansluiten op de behoeften van
het kind.
Bij het uitvoeren van de ondersteuningsplicht wordt goed rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van
het kind, met de voorkeuren van de ouders en met de mogelijkheden van de school. Bij Passend onderwijs gaat
één centraal loket per regio onderzoeken wat een kind nodig heeft. Het is een voordeel voor de ouders van de
zorgleerlingen dat zij voortaan niet meer van school naar school hoeven te gaan om een passende plek voor
hun kind te vinden. De inspectie ziet toe op de uitvoering van de ondersteuningsplicht door schoolbesturen.

3.1
Pedagogisch klimaat
Wij gaan er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn; verschillend in leeftijd en levenservaring, in ras en
cultuur, in levensbeschouwelijke achtergrond, in capaciteiten en talenten, als man of vrouw enz. Dit wordt niet
gezien als hinderlijk, integendeel.
Onze diverse populatie vraagt om adaptief onderwijs, dat wil zeggen: onderwijs toegesneden op de
mogelijkheden van het kind. Dit is niet hetzelfde als ‘individueel onderwijs’. Op de Toekomst vindt onderwijs
altijd plaats in een sociale context.
Kinderen verschillen veel van elkaar en daardoor kunnen ze veel van elkaar leren. Leren van en met elkaar
vraagt om respect voor elkaar en om de vaardigheid te kunnen samenwerken. We kiezen ervoor kinderen op
verschillende manieren met elkaar en met de leerstof in contact te laten komen. We scheppen heel bewust
situaties waarbij het kind niet alleen feitelijke kennis, maar ook sociale kennis kan opdoen.
Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde tot leren. We willen dat kinderen gemotiveerd blijven en
zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Motivatie en zelfvertrouwen gaan hand in hand en hebben grote invloed
op leeropbrengsten! Daarom volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar leggen we ook de sociaal
emotionele ontwikkeling vast in een kindvolgsysteem.
Binnen het team bestaat overeenstemming over de wijze waarop de kinderen benaderd worden, hoe de regels
worden gehandhaafd en hoe wordt omgegaan met conflicten. Ten aanzien van het welbevinden van kinderen
is het leerkrachtgedrag een bepalende factor. Verschillen moeten door leerkracht en kinderen worden
geaccepteerd, hetgeen automatisch leidt tot differentiatie in instructie en beoordeling.

3.2
Onderwijsaanbod en differentiatie
Een kind is gebaat bij een groepsleerkracht die meer doet dan alleen leerstof aandragen en
vorderingen vastleggen. Reflecteren en empathisch optreden zijn ondersteunende competenties in het
professionele handelen van de groepsleerkracht.
Evaluatie van het eigen handelen is hierbij een essentiële factor. (‘was de uitleg duidelijk
genoeg’/‘zijn er andere manieren om deze kennis over te brengen’/ ‘sluit de leerstof wel aan bij de
onderwijsbehoeften van dit kind’)
Evaluatie van de kindresultaten is een tweede essentiële factor: niet alleen registreren, maar met name
analyseren is van belang. (‘wat voor type fouten werden er gemaakt’/ ‘wat is daar de oorzaak van’/ ‘welke
kennis & vaardigheden ontbreken’/ ‘hoe is de werkhouding’)
Een leerkracht die rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en behoeften van kinderen moet
kunnen differentiëren in tijd, aanpak, lesstof. Om afstemming een kans van slagen te geven, worden hoge eisen
gesteld aan de wijze waarop de instructies inhoudelijk en organisatorisch verlopen en lesstof wordt
geselecteerd. Alle leerkrachten werken volgens het Actieve Directe Instructiemodel.
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3.3 Uitvoering van de basiszorg
Tijdige signalering van problemen
Door het consequent en nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de kinderen kunnen we tijdig problemen
signaleren. Momenteel gebeurt dat vooral voor de onderdelen rekenen, technisch lezen en taal. Dit moet
worden uitgebreid richting de sociaal emotionele ontwikkeling, begrijpend lezen en de wereld oriënterende
vakken.
Aanbod voor kinderen met dyslexie
De interventies bij dyslexie zijn nog te afhankelijk van de ib-er. Kennis en vaardigheden m.b.t. dyslexie zullen
teambreed moeten worden. Er zal kennis moeten zijn van het dyslexieprotocol en afspraken worden
gemaakt over de te nemen interventies.
Aanbod voor kinderen met dyscalculie
De kennis over dyscalculie is nog vrijwel nihil. In voorgaande jaren zijn studiedagen en vergaderingen ingezet
voor het leren geven van effectief rekenonderwijs en de implementatie van de nieuwe rekenmethode. Door
het inhoudelijk verbeteren van het rekenonderwijs willen we uitval in het rekenen voorkomen. Daarvoor is
verdere bestudering van het Protocol Ernstige Reken - Wiskundeproblemen en Dyscalculie noodzakelijk.
Aanbod voor kinderen meer dan gemiddelde intelligentie
De verrijking en verdieping wordt nu vooral nog binnen de methode gezocht in de vorm van routeboekjes,
versnellen of compacten. Komend schooljaar moeten we kijken naar de aanpassing van het reguliere
lesprogramma voor de meerbegaafde kinderen en zullen materialen moeten worden aangeschaft.
Aanbod voor kinderen minder dan gemiddelde intelligentie
We kunnen beschikken over een tweede leerweg Spelling en Rekenen. In de orthotheek staan remediërende
materialen voor het lezen. Voor de Wereld oriënterende vakken is hiervoor nog onvoldoende materiaal
aanwezig.
Fysieke toegankelijkheid (rolstoeltoegankelijk)
Het gebouw is redelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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3.3.1 Welke kinderen kunnen wij de goede ondersteuning bieden?
Er zijn verschillende niveaus van onderwijsbehoeften. Daarvoor zijn dan ook weer verschillende voorzieningen
noodzakelijk. We maken een onderscheid in:
a. Kinderen die met extra instructie en extra tijd binnen de bandbreedte van het reguliere aanbod tot het
eind van de basisschool kunnen meekomen.
b. Kinderen met een IQ tussen de 90-120 met een aangetoonde specifieke stoornis, (zoals bijvoorbeeld
dyslexie, dyscalculie , NLD) die het eindniveau van de basisschool niet op alle onderdelen kunnen
bereiken.
c. Kinderen met een specifieke stoornis.
d. Kinderen die het eindniveau van de basisschool niet kunnen bereiken. Te denken valt aan:
- Kinderen met een beneden gemiddeld IQ en daardoor niet in staat zijn het basisschoolniveau te
halen.
- Kinderen met een aangetoond IQ tussen de 55-80
e. (Hoog)begaafde kinderen
Bovenstaande betekent dat wij accepteren dat er op onze school kinderen zijn die een relatief grote behoefte
hebben aan:
- extra instructie
- meer leertijd
- stimulering van de aandacht
- ondersteuning van de motivatie
het expliciet aanleren en gebruiken van deelvaardigheden
- structurering van het (leer)gedrag
- meer uitdaging
Om tegemoet te komen aan die behoefte is het noodzakelijk dat de leerkrachten capabel genoeg zijn. De
directie zorgt ervoor dat het team geschoold wordt (in teamverband of op individueel niveau, afhankelijk van
de vaardigheden van de leerkracht). De ambulant begeleiders van het sbo en de speciale basisscholen
ondersteunen de leerkrachten bij het geven van de extra begeleiding.
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3.3.1 a Kinderen die met extra instructie en extra tijd binnen de bandbreedte van het reguliere aanbod tot
het eind van de basisschool kunnen meekomen.
Door te toetsen en te observeren krijgt de leerkracht signalen over de ontwikkeling van een kind.
Deze signalen worden schriftelijk vastgelegd. Wanneer deze signalen zich voortzetten of herhalen, wordt dit
besproken met de i.b.-er. Samen wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld van het kind geschetst . Dit gebeurt
door gerichte observatie en/of een diagnostische toets en een gesprek met de ouders.
In enkele gevallen, bijvoorbeeld wanneer psychologisch onderzoek nodig is (persoonlijkheidsonderzoek
waaronder een intelligentieonderzoek) wordt door de school externe hulp ingeschakeld. Meestal is dat iemand
van de Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep. Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. Ook kan de hulp
worden gevraagd van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Dronten. Zij kunnen preventieve
ambulante begeleiding bieden.
Mochten er vragen zijn over de ontwikkeling op een specifiek gebied dan wordt de ouders gevraagd om via de
huisarts, een fysiotherapeut, een logopedist e.d. te raadplegen.
Ook laten we altijd de volgende aandachtspunten de revue passeren:
- kindkenmerken (structureringsvermogen, concentratie, zelfcontrole, faalangst, motivatie
automatiseringsvermogen,)
- kenmerken van de sociale en materiële omgeving
- taakkenmerken
- onderwijsgevende kenmerken
Signalen waarop altijd acties moeten worden ondernomen zijn:
- verandering in het gedrag van het kind
- verandering in de prestaties van het kind
- verslechtering van het handschrift
- een IV of V score op een citotoets
In samenspraak met de i.b.-er wordt een voorlopige diagnose gesteld. Vervolgens wordt gezocht naar
interventiemogelijkheden. In een plan wordt beschreven wat je precies wilt bereiken en hoe je dat gaat doen.
Welke aanpak en leerprincipes passen het best bij dit specifieke kind en/of probleem? Dan wordt er naar
materialen gezocht en een organisatiestructuur waarin het plan te verwezenlijken is. Tenslotte wordt
vastgelegd hoe en wanneer je straks de vorderingen wilt ‘meten’.
De inspectie van het onderwijs vraagt van scholen dat zij voor IV en V kinderen handelingsplannen
opstellen. De reden hiervoor is, dat voorkomen moet worden dat kinderen gaan onderpresteren.
De inspectie hecht veel waarde aan een zorgvuldige onderbouwing van de werkwijze met IV en V kinderen. In
de handelingsplannen moeten dan ook de volgende punten worden aangegeven:
• De vaardigheidsscore die te verwachten is op basis van twee voorafgaande scores. Deze te verwachte score
moet voldoende onderbouwd en realistisch zijn.
• De planning van de leerstof die aan het kind wordt aangeboden.
• De instructiebehoeften van het kind.
• De extra leertijd die het kind krijgt.
• De evaluatie van het aanbod. Heeft het kind de te verwachte vaardigheidsscore behaald?
3.3.1 b Kinderen met een IQ tussen de 90-120 met een aangetoonde specifieke stoornis (zoals bijvoorbeeld
dyslexie, dyscalculie , NLD, ADHD )en die het eindniveau van de basisschool niet op alle onderdelen kunnen
bereiken.
Als blijkt dat handelingsplannen een structureel verschijnsel worden, kan gedacht worden aan een aparte
leerlijn voor dit kind; de tweede leerweg. Dat kan bij ons op school voor de vakken Aanvankelijk lezen, Spelling
en Rekenen. Kinderen volgen dan een afzonderlijk leerprogramma dat bij het verlaten van de school een
niveau van eind groep 6 geeft. Zie paragraaf De Tweede Leerweg.
Er zijn in elke groep ook kinderen die specifieke pedagogische behoeften hebben. Dat heeft vaak te maken hun
gedrag: het gaat bijvoorbeeld om kinderen die druk en ongeconcentreerd zijn of kinderen met kenmerken van
autisme. Ook deze kinderen doen mee met de gedifferentieerde instructie. In aanvulling daarop is voor hen is
vaak nog meer nodig. Vooral de interactie met de leerkracht speelt daarbij een rol.
De expertise op het gebied van leerstoornissen en gedragsproblematiek is op school aanwezig. In de toekomst
zullen meer leerkrachten zich deze kennis en vaardigheden eigen moeten maken.
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3.3.1 c Kinderen met een specifieke stoornis.
Kinderen met een stoornis of handicap kunnen naar de reguliere basisschool of naar speciale scholen die
gespecialiseerd zijn in de handicap of stoornis van het kind. Er zijn speciale scholen voor slechtziende en blinde
kinderen, voor slechthorende en dove kinderen, voor kinderen met ernstige spraaktaalstoornissen of voor
kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Ook zijn er scholen voor kinderen met ernstige
gedragsproblemen.
Vanaf augustus 2014 krijgen scholen geen extra ´rugzakvergoeding´ meer voor de kinderen met een diagnose
voor de cluster 3 en 4 scholen. Dit is alleen nog mogelijk voor de cluster 1 en 2 kinderen.
Plaatsing op de school voor speciaal onderwijs kan alleen nog maar als de basisschool aantoonbaar
handelingsverlegen is.
3.3.1.d Kinderen die het eindniveau van de basisschool niet kunnen bereiken. Te denken valt aan:
- Kinderen met een beneden gemiddeld tot gemiddeld IQ en daardoor niet in staat is het
basisschoolniveau te halen.
- Kinderen met een aangetoond IQ tussen de 55-80
Indicatie voor relatie uitstroomniveau, intelligentieniveau en ontwikkelingsperspectief:
Intelligentieniveau
Indicatie perspectief
Uitstroomniveau
I IQ 75 – 90
eindniveau groep 6
Leerweg Ondersteunend Onderwijs
II IQ 55 – 80

eindniveau groep 5

Praktijkonderwijs / ZML

Voor sommige kinderen wordt, door de beperking van hun capaciteiten, de achterstand ten opzichte van het
aanbod steeds groter. Er zijn kinderen, met name in de bovenbouw die op een gegeven moment (te) weinig
meer opsteken van de groepslessen, omdat het niveau van deze lessen te hoog is. Hun vaardigheid past niet
meer bij het groepsaanbod.
Het leerrendement is zeer laag, omdat de stof over de hoofden van deze kinderen heengaat. De inhoud ligt
'buiten de zone van naaste ontwikkeling'. Niet alleen het leerrendement is laag, ook succeservaring bij deze
kinderen is laag, hun motivatie voor leren is vaak weg en ze hebben nog maar weinig zelfvertrouwen. Immers,
in vergelijking met hun groepsgenootjes doen ze het bijna altijd fout, of 'slechter'.
Veel kinderen die na de basisschool naar de Basisberoepsgerichte Leerweg of Kaderberoepsgerichte Leerweg
van het VMBO gaan, bereiken aan het eind van de basisschool de gemiddelde vaardigheid van een kind
halverwege groep 7, en een vrij grote groep haalt dat niveau nog niet eens. Dit betekent dus, dat ze veel stof
uit de tweede helft van groep 7 en uit groep 8, zich toch niet eigen maken, ondanks de inspanningen. Voor
deze kinderen is dus eigenlijk een aangepast aanbod nodig, dat aansluit bij hun mogelijkheden en
leerbehoeften.
De inspectie verwacht dat scholen voor deze kinderen een ontwikkelingsperspectief bepalen met bijbehorende
eind- en tussendoelen en een bijpassende leerstofplanning. Aan de hand van systematische evaluaties kan men
dan nagaan of kinderen de doelen bereiken.
3.3.1 e (Hoog)begaafde kinderen
Er zijn veel definities van hoogbegaafdheid te vinden maar ze zijn vaak niet volledig. Mensen denken vaak dat
hoogbegaafdheid het hebben van een hoog IQ is. Wanneer je alleen een hoog IQ hebt ben je niet hoogbegaafd
maar hoogintelligent.
Onder hoogbegaafdheid verstaan we:
- Het kind heeft een IQ dat hoger dan 130.
- Er is sprake van een harmonisch intelligentieprofiel
- Het kind is gemotiveerd en taakgericht.
- Het kind is creatief in het oplossen van problemen
- Het kind heeft A+ scores op meerdere Citotoetsen
- Het kind heeft een goed geheugen
De factoren in de omgeving bepalen mede of dit talent tot uiting komt in hoge
prestaties. Het gaat hierbij om het totaalplaatje.

Schoolondersteuningsprofiel 2018 – 2019

Naast het reguliere programma en de verbreding en verdieping die de methoden bieden, moet er een
structureel aanbod komen voor meerbegaafde kinderen. Dit zal de komende periode een ontwikkelpunt voor
de school zijn.
3.3.2 Differentiëren boven het gemiddelde
Weten dat een leerling hoogbegaafd is, leidt automatisch tot de vraag ‘maar wat moet ik dan met die leerling
doen?’ Vervroegde doorstroming is slechts één van de mogelijkheden die er zijn. Maar ook na vervroegde
doorstroming zijn verdere aanpassingen in de leerstof voor hoogbegaafde leerlingen noodzakelijk.
Tempodifferentiatie
Het belangrijkste kenmerk van tempodifferentiatie is dat de leerling in zijn eigen tempo de gehele leerstof
verwerkt. Per saldo kan tempodifferentiatie een vervroegde uitstroom naar het voortgezet onderwijs tot
gevolg hebben, mits dit op alle vakgebieden is toegepast.
Compacten en verrijken
Compacten is het zodanig verzorgen van aanpassingen in de reguliere lesstof uit de methode dat de
leerstappen vergroot worden, onnodige oefening en herhaling verwijderd worden dat de leerling in minder
lestijd dan gebruikelijk is toch de einddoelen van het leerjaar kan halen. Onder verrijken verstaan we het
opvullen van de aldus ontstane ruimte in tijd met zinvolle onderwijsactiviteiten die aansluiten op de brede
ontwikkeling van de leerling en die aanzetten tot het ontwikkelen van zowel aanvullende kennis als het
ontwikkelen van ‘kunnis’ (metacognitieve vaardigheden). Verrijken kan daarbij onderscheiden worden in
verdiepen (aansluitend op de basisstof en het reguliere curriculum, kan binnen de eigen groep geboden
worden) en verbreden (uitbreiden van het reguliere curriculum, wordt veelal buiten de eigen groep geboden in
een plusgroep). De combinatie van lesstof die aldus geboden kan worden vormt de leerlijn voor de
hoogbegaafde leerling.

3.4 Evaluatie van het leerrendement
Het is vereist dat de school kan aantonen dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar
verwachtingen, dat wil zeggen volgens de gestelde tussendoelen, ontwikkelen. Er dienen jaarlijks minstens
twee tussentijdse evaluaties te worden uitgevoerd.
Die evaluatie bevat:
- een overzicht van kinderen die werken met een handelingsplan
- een helder omschreven (meetbaar) beginsituatie, bijzonderheden t.a.v.
- werkhouding, faalangst, motivatie, concentratie of bijkomende sociaal - emotionele problemen
- SMARTI geformuleerde doelstellingen
- de werkwijze, de inzet van middelen ende organisatie.
- De evaluatie – hoe, wat, wanneer
- de ouderbetrokkenheid
- de effecten van de geboden zorg
Voor het geven van een advies voor passend vervolgonderwijs voor deze kinderen maken we gebruik van de
criteria voortoelaatbaarheid tot het LWOO en PrO, zoals deze zijn gesteld door de Regionale
Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs:
Voor LWOO:
Het intelligentieniveau ligt tussen de 75-80 t/m 90.
Uit het didactisch profiel blijkt dat er leerachterstanden zijn van tussen de 25% en 50% t.o.v. de didactische
leeftijd op twee of meer domeinen van de schoolse vaardigheden.
Eén van de twee domeinen moet in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk reken/wiskunde zijn.
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Voor PrO:
Het intelligentieniveau is minimaal 55 en maximaal 75 t/m 80.
Uit het didactisch profiel blijkt dat er leerachterstanden zijn van 50% of meer t.o.v. de didactische leeftijd op
twee of meer domeinen van de schoolse vaardigheden.
Eén van de twee domeinen moet in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen/wiskunde zijn.
3.5 Grenzen aan zorg
Kbs de Toekomst streeft ernaar de zorg voor de kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er
kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt:
- Gebrek aan welbevinden
Het welbevinden van een kind heeft ten allen tijde prioriteit. Pas als een kind goed in zijn vel zit is ontwikkeling
mogelijk. Een kind moet zich gelukkig voelen op de Sint Gregorius.
- Stagneren van de ontwikkeling
Voor het welbevinden van een kind is ook ontwikkeling nodig. Wanneer de school niet meer kan bijdragen aan
de ontwikkeling van het kind, moet gezocht worden naar andere oplossingen. Stilstand is ten alle tijden
achteruitgang.
- Verstoring van rust en veiligheid
Indien een kind een onderwijs(zorg)behoefte heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, die
leiden tot ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, waardoor het niet meer mogelijk is om
kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden.
- Interferentie tussen behandeling/verzorging en onderwijs
Indien een kind een onderwijs(zorg)behoefte heeft die een zodanige behandeling/verzorging vraagt
dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende kind, als het onderwijs aan de
betreffende kind onvoldoende tot zijn recht kan komen, waardoor het niet meer mogelijk is kwalitatief goed
onderwijs te bieden aan het betreffende kind.
- Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen
Indien het onderwijs aan een kind met een specifieke onderwijs(zorg)behoefte een zodanig beslag
legt op de tijd en aandacht voor de groepsleerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige
(zorg)kinderen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, waardoor het niet meer
mogelijk is kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (zorg)kinderen in de groep.
- Gebrek aan opnamecapaciteit
In het verlengde van de onder punt 3 beschreven situatie is de school niet in staat een kind met een
specifieke onderwijs(zorg)behoefte op te nemen, vanwege de zwaarte en het aantal zorgkinderen dat al in een
bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er
voldoende zorgruimte aanwezig is.
In geval van daadwerkelijke zorggrensoverschreiding zal de school in het kader van Passend onderwijs per kind
een gericht schooladvies geven met eventueel een passend zorgarrangement.

3.6 De Tweede Leerweg
Binnen het project Passende Perspectieven houdt SLO zich bezig met de leerlingen die 1F - al dan niet op
onderdelen - (nog) niet halen op 12-jarige leeftijd. Voor deze leerlingen zijn afzonderlijke leertrajecten nodig.
Vanuit het project Passende Perspectieven zijn drie leerroutes gedefinieerd waar deze leerlingen in kunnen
zitten. Bij alle leerroutes is het ontwikkelingsperspectief c.q. de uitstroombestemming bepalend voor de keuze
van leerroute.
Leerroute 1: Leerlingen met voldoende cognitieve capaciteiten met een taal- en/of rekenachterstand,
bijvoorbeeld vanwege een specifieke beperking, die 1F op onderdelen nog niet halen, maar die in staat worden
geacht met extra (didactische) inspanningen/aanpassingen/ hulpmiddelen 1F alsnog te halen.
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Leerroute 2: Leerlingen met minder cognitieve capaciteiten die 1F nog niet halen, maar die in staat worden
geacht met extra (didactische) inspanningen/aanpassingen/ hulpmiddelen 1F alsnog te halen.
Leerroute 3: Leerlingen met minder cognitieve capaciteiten die 1F nog niet halen, maar die in staat worden
geacht met extra (didactische) inspanningen/aanpassingen/ hulpmiddelen verder te komen dan nu het geval is.
In mei 2010 is de Wet Referentieniveaus taal en rekenen in werking getreden. De wet heeft tot doel de
drempels tussen verschillende schooltypes te slechten en de kwaliteit van de leeropbrengsten te verhogen.
Voor einde basisonderwijs zijn twee referentieniveaus geformuleerd:
- 1S, het Streefniveau.
- 1F, het Fundamenteel niveau
1S is het niveau dat bedoeld is voor kinderen die na de basisschool naar de Theoretische Leerweg in het VMBO
of naar HAVO en VWO doorstromen.
Deze doelen zijn eveneens beheersingsdoelen. Het gaat erom dat kinderen deze doelen ook echt moeten
bereiken (voor 80% beheersen), dus niet alleen maar aangeboden moeten krijgen.
Bij de totstandkoming van deze fundamentele doelen is uitgegaan van de volgende voorwaarden:
- de doelen moeten een concretisering zijn van het Fundamenteel niveau 1F
- de doelen moeten de kerndoelen 2006 dekken
- de doelen moeten passen bij het vervolgaanbod in het voortgezet onderwijs (garanderen dat er geen
hiaten zijn)
- de doelen moeten passen bij de voorwaarden die de maatschappij (redzaamheid) van kinderen vraagt
als zij van de basisschool afkomen
- de doelen moeten in beschrijving aansluiten bij het repertoire en onderwijs van de huidige leerkracht,
zoals dat in gehanteerde rekenmethodes beschreven wordt.
1F is het niveau dat alle kinderen aan het eind van de basisschool moeten kunnen bereiken: het gaat dan om
beheersingsdoelen. Doorgaans betreft dit kinderen die na de basisschool naar de Basisberoepsgerichte
Leerweg en de Kaderberoepsgerichte Leerweg in het VMBO gaan. Om goed in dat vervolgonderwijs te kunnen
doorstromen, moeten zij Fundamenteel niveau 1F beheersen.
Er zullen in het basisonderwijs, ondanks alle inspanningen ook kinderen zijn, die het Fundamentele niveau niet
halen, naar schatting zo'n 10%. Dit betreft kinderen die doorgaans naar het Praktijkonderwijs zullen gaan en
kinderen die de Basis/Kaderberoepsgerichte Leerweg in het VMBO zullen gaan volgen, maar voor o.a. rekenen
en taal dat niveau niet halen.
Om te garanderen dat ze toch voldoende én zinvol leren in hun basisschoolperiode, is het noodzakelijk om
bijtijds (begin groep 5) vast te stellen of zij de leermogelijkheden hebben om de doelen van het fundamentele
niveau 1F te halen. Geeft onderzoek aan dat ze dit niet gaan halen, dan moeten deze kinderen een aangepast
traject aangeboden krijgen, dat aansluit bij hun tempo en leerbehoeften.
Voor de kinderen waarover we het hier hebben, is het veel belangrijker, dat de activiteiten die ze doen en de
stof die ze moeten leren begrijpen en beheersen, voortdurend worden aangeboden vanuit contexten die zij
tegenkomen, en zullen tegenkomen in hun leefomgeving. Voor deze kinderen is een apart leertraject
noodzakelijk en moeten we kunnen garanderen dat ze kunnen leren op school.
Met een tweede leerweg neemt het kind over het algemeen afstand van het groepsprogramma en volgt zijn
eigen lijn. Meestal gebeurt dat pas na groep 4. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij kinderen met een
rugzak, zal dat al eerder voorkomen.
Als de inschatting is dat een kind voor een vak de vastgestelde einddoelen van de basisschool niet zal halen, bij
dat vak een achterstand heeft van meer dan 10 dle’s en een eigen leerlijn nodig heeft, spreken we van een
Tweede Leerweg. Het kan zijn dat een kind voor meerdere vakken een Tweede Leerweg nodig heeft.
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Een goede eigen leerweg bevat:
- een ontwikkelingsperspectief voor het betreffende vakgebied dat is bepaald aan de hand van het
verwachte uitstroomniveau van de kind
- tussendoelen die bepaald zijn aan de hand van het
perspectief
- een beredeneerd en gepland aanbod op basis van de
tussendoelen
- welke materialen en middelen nodig zijn
- bepalen hoe en wat geregistreerd gaat worden
- bepalen met welke toetsen geëvalueerd gaat worden

In het kader van kwaliteitszorg is opbrengstgerichtheid een belangrijke indicator. Voor zorgkinderen in het
basisonderwijs is het formuleren van een ontwikkelingsperspectief een belangrijk onderdeel van de
handelingsplanning en bovendien een instrument waarmee de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling
gestuurd en gevolgd kan worden. Het onderwijs wordt op deze wijze meer plannend in plaats van volgend. Dus
niet “laat maar gaan”, eens een vaardigheidsscore E altijd een E, maar hoe kunnen we dit kind blijven
stimuleren. Dit kan per vakgebied verschillen. Van groot belang is daarbij de onderwijsleeromgeving optimaal
in te richten om zodoende het ontwikkelingsperspectief te kunnen realiseren. Het potentieel van een kind
wordt in kaart gebracht op basis van drie ter zake doende factoren:
- cognitieve ontwikkeling,
- sociaal-emotionele ontwikkeling en
- omgeving (schoolomgeving en thuisomgeving).
Vanuit de gedachte dat er een krachtige impuls uitgaat van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en
hun (school)omgeving, wordt er aan beschermende kenmerken binnen deze factoren veel waarde gehecht.
Daarnaast wordt aangegeven hoe aan belemmerende kenmerken kan worden gewerkt, zodat hun invloed
mogelijk kan afnemen. Door het koppelen van reeds op school aanwezige gegevens aan relevante
toetsresultaten wordt het perspectief bepalen van een kind een stuk betrouwbaarder.
Bij het opstellen van een Tweede Leerweg moet het ontwikkelingsperspectief van de kind zijn vastgesteld. Het
ontwikkelingsperspectief beschrijft het nagestreefde eindniveau van de kinderen en de tussendoelen die tot dit
eindniveau moeten leiden. De handelingsplannen worden afgeleid van het vastgestelde
ontwikkelingsperspectief.
Om een correct ontwikkelingsperspectief te kunnen opstellen moeten alle relevante gegevens over het leer- en
ontwikkelingsproces van de kind worden betrokken. Welke gegevens relevant zijn, is afhankelijk van de aard
van de problematiek. Een pedagogisch-didactisch onderzoek en een geschiedenis van handelingsplannen is
noodzakelijk om een zo’n geobjectiveerd mogelijk beeld te krijgen. Op basis van deze gegevens kan de school
bepalen of een Tweede Leerweg noodzakelijk is.
Het ontwikkelingsperspectief is nodig als basis voor het plannen van het leerstofaanbod en het volgen van de
ontwikkeling van de kind. Hiervan moeten tussendoelen afgeleid worden voor de kortere termijn, die
vervolgens moeten leiden tot een passend leerstofaanbod en voor het volgen van de vorderingen.
Het ontwikkelingsperspectief geeft een verwacht eindniveau aan het einde van de basisschoolperiode. Deze
berekening gaat er vanuit dat de kind zich in hetzelfde tempo zal ontwikkelen en het verwachte niveau wordt
uitgedrukt in DLE. Het leerrendement wordt berekend door de DLE te delen door het DL, om het in percentages
uit te drukken, wordt de uitkomst met 100 vermenigvuldigd.
- Leerrendement = (dle/dl) x 100 (=percentage)
Het percentage leerachterstand wordt berekend door het percentage leerrendement van 100 af te trekken.
Dus: Leerachterstand = 100 – leerrendement
- Ontwikkelingsperspectief eind basisschool = leerrendement x 60:100
Tabel theoretische leerrendementsverwachting, op basis van een harmonisch opgebouwde totale intelligentie:
Er wordt rekening gehouden met het 95%-betrouwbaarheidsinterval van een intelligentietest, zodat ook altijd
een ‘leerrendementsverwachtingsinterval’ wordt beschreven.
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ntelligentieniveau

LRV

Citoniveau

60 – 80
81 - 90
91 - 100

60-65%
65-80%
80-100%

V
IV - V
III

101 – 110
111 – 120
121 – 130
131 - >

100-120%
>120%
>120%
>120%

II
I
I+
I++

Indicatie voor relatie
uitstroomniveau,
intelligentieniveau en
ontwikkelingsperspectief
Uitstroomniveau
PRO
LWOO
LWOO

Indicatie
ontwikkelingsperspectief
voor RW, TL, BL

Eind niveau groep 5
Eind niveau groep 6
Eind niveau groep 6
voor het betreffende
vakgebied

Om voor een kind een eigen leerweg te kunnen starten, moet er sprake zijn van een aantoonbaar, officieel
vastgesteld ontwikkelingsprobleem. Dat betekent in de praktijk dat er altijd externe deskundigen bij dit kind
betrokken zijn (geweest) die een diagnose gesteld hebben.
De inzet van externe deskundigen om een probleem vast te stellen is dus cruciaal voor het overgaan tot een
eigen leerweg.
Overwegingen die meespelen bij een besluit over te stappen naar een tweede leerweg:
- de capaciteiten van het kind,
- wat is er al gedaan?
- wat is de toekomstverwachting?
Onderzoek door een deskundige zoals een psycholoog of orthopedagoog moet worden meegenomen. In ieder
geval moet er sprake zijn van een didactische achterstand van meer dan een jaar en/of regelmatig IV-V scores
op de Cito toetsen Rekenen en Spelling.
Ouders en kind worden bij de besluitvorming betrokken en dienen ook schriftelijk toestemming te geven. Een
tweede leerweg wordt altijd vastgelegd in een meerjarenplan. Dat plan loopt tot en met groep 8. Per jaar
worden de doelen geformuleerd. Vervolgens worden per drie maanden de tussendoelen vastgesteld. Na drie
maanden volgt een schriftelijke evaluatie en worden de volgende tussendoelen geformuleerd.
De onderwijsinspectie geeft aan dat scholen zich moeten kunnen verantwoorden over de Tweede Leerweg. De
handelingsplannen uit het dossier van de kind met een Tweede Leerweg worden inhoudelijk beoordeeld aan de
hand van de aspecten diagnose, analyse, planmatige uitvoering en evaluatie. Aanvullend pedagogischdidactisch onderzoek is noodzakelijk, psychologisch onderzoek kan gewenst zijn, maar is niet verplicht.
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3.7 Interventies basisondersteuning
In het samenwerkingsverband zijn inhoudelijke afspraken gemaakt over de basisondersteuning die scholen
worden geacht te bieden. In het Referentiekader passend onderwijs wordt een minimale opsomming gegeven
van interventies die bij de basisondersteuning horen:
“Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig
leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren.
Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise en kan al dan niet in
samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat (zowel voor
leerlingen als medewerkers) maakt deelt uit van de basisondersteuning.
In de beschrijving van basisondersteuning worden vervolgens ten minste afspraken vastgelegd over lichte
curatieve interventies:
- een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen);
- onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan
gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van IQ alleen wordt
vermeden;
- fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de
beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben
- (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale
veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen.
- een protocol voor medische handelingen
- de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden.
Bovengenoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de continuïteit
in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. Voor alle genoemde interventies geldt dat een diagnose
behulpzaam is voor het inzetten van handelingsgerichte aanpak. Er wordt geen indicatie afgegeven die recht
geeft op extra (leerlinggebonden) financiering.”

In onderstaande tabel geven we aan in hoeverre deze interventies op onze school aanwezig zijn.
Op onze school is het volgende aanwezig:

Ja

1. Tijdige signalering van problemen

X

2. Aanbod voor kinderen met dyslexie

X

I/O

3. Aanbod voor kinderen met dyscalculie

X

4. Aanbod voor kinderen meer dan gemiddelde intelligentie

X

5. Aanbod voor kinderen minder dan gemiddelde intelligentie

X

6. Fysieke toegankelijkheid (rolstoeltoegankelijk)

X

7. Programma voor sociale veiligheid/voorkomen gedragsproblemen

X

8. Protocol voor medische handelingen

X

9. Curatieve zorg samen met ketenpartners

X

Nee

NB. I/O wil zeggen: in ontwikkeling, daar wordt aan gewerkt, dit kan nog beter.
Toelichting
ad1. Tijdige signalering van problemen
Door het consequent en nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de kinderen kunnen we tijdig problemen
signaleren. Momenteel gebeurt dat vooral voor de onderdelen rekenen, technisch lezen en taal. Dit moet
worden uitgebreid richting de sociaal emotionele ontwikkeling, begrijpend lezen en de wereld oriënterende
vakken.
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ad2. Aanbod voor kinderen met dyslexie
De interventies bij dyslexie zijn nog te afhankelijk van de ib-er. Kennis en vaardigheden m.b.t. dyslexie zullen
teambreed moeten worden. Er zal kennis moeten zijn van het dyslexieprotocol en afspraken worden
gemaakt over de te nemen interventies. Dit dyslexieprotocol zal onderdeel moeten worden van een
leesbeleidsplan voor de De Toekomst.
ad3. Aanbod voor kinderen met dyscalculie
De kennis over dyscalculie is nog vrijwel nihil. In het huidige schooljaar zijn studiedagen en vergaderingen
ingezet voor het leren geven van effectief rekenonderwijs en de implementatie van de nieuwe
rekenmethode. Door het inhoudelijk verbeteren van het rekenonderwijs willen we uitval in het rekenen
voorkomen. In het komend schooljaar moeten alle teamleden het Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie hebben bestudeerd.
ad4. Aanbod voor kinderen meer dan gemiddelde intelligentie
De verrijking en verdieping wordt nu vooral nog binnen de methode gezocht in de vorm van routeboekjes,
versnellen of compacten. Komend schooljaar moeten we kijken naar de aanpassing van het reguliere
lesprogramma voor de meerbegaafde kinderen en zullen materialen moeten worden aangeschaft.
ad5. Aanbod voor kinderen minder dan gemiddelde intelligentie
We kunnen beschikken over een tweede leerweg Spelling en Rekenen. In de orthotheek staan remediërende
materialen voor het lezen.
Voor het Begrijpend Lezen en de Wereld oriënterende vakken is nog onvoldoende materiaal aanwezig.
ad6. Fysieke toegankelijkheid (rolstoeltoegankelijk)
Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
ad7. Programma voor sociale veiligheid/voorkomen gedragsproblemen
Er is op school een pestprotocol aanwezig maar we ervaren dat niet als voldoende. We hebben behoefte aan
een methodiek / werkwijze waarbij het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling volledig is ingebed in
de schoolcultuur en niet wordt afgedaan met een lesje in de week. In het huidig schooljaar is een actieteam
bezig een voor onze school goede methodiek te vinden.
ad8. Protocol voor medische handelingen
Dit protocol is op school aanwezig.
ad9.Curatieve zorg samen met ketenpartners
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3.8 Extra ondersteuning
In het Referentiekader Passend onderwijs wordt voor het slagen van passend onderwijs de betrokkenheid en
de toerusting van leerkrachten essentieel genoemd.
“Zij moeten in staat worden gesteld om aan de verschillen tussen leerlingen tegemoet te komen. Een hoger
ambitieniveau van basisondersteuning en een ambitieus schoolondersteuningsprofiel dagen hen uit om zich op
het brede terrein van de onderwijsondersteuning te professionaliseren en actief inhoud te geven aan een
ambitieus ondersteuningsprofiel van de school.
Een goed toegeruste docent in het regulier onderwijs beschikt naast vakkennis, vaardig klassenmanagement en
algemene pedagogisch-didactische vaardigheden ook over vaardigheden waarmee:
- leer- en ontwikkelingsproblemen (ook sociaal-emotioneel) bij kinderen vroegtijdig worden
gesignaleerd;
- ondersteuningsbehoeften van ouders bij opvoeding en in het gezin vroegtijdig worden gesignaleerd;
- ouders vroegtijdig bij de ondersteuningsvraag worden betrokken;
- effectief interventies worden gehanteerd bij beginnende (gedrags)problematiek;
- gebruik wordt gemaakt van en wordt deelgenomen aan de ondersteuningsstructuur in en om de school;
- planmatig wordt gewerkt aan verbetering van de ontwikkelingskansen van de leerling;
- wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke opbrengsten;
- wordt geëvalueerd welke opbrengsten behaald zijn.”
We spreken over ‘extra ondersteuning’ wanneer scholen bovenop de hiervoor beschreven basisondersteuning
nog meer/andere ondersteuning bieden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van hun kinderen.
3.9 Teamleden met specifieke zorgopleiding
Master Orthopedagogiek
Annouschka Brinkman – op afroep
Psycholoog
Daniëlle van Esch
Opleiding Intern Begeleider
Dianne Haveman / Lia Rosa Gastaldo
Leerkrachtcoach
Carolien Slob
Starterscoach
Derya Schuurman / Dianne Haveman
Opleiding tot Kanjertrainer
Dianne Haveman, Martine Breg, Derya Schuurman, Carolien Slob, Sandra
Stroop
Hier geven we aan op welk type extra ondersteuning onze school biedt:
X Leer- en ontwikkelingsondersteuning
 Fysiek medische ondersteuning
X Sociaal-emotionele en gedragsondersteuning
 Ondersteuning in de thuissituatie
 Geen, wij bieden de basisondersteuning
Zie voor een uitgebreide toelichting § 3.2 Onderwijsaanbod en differentiatie
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3.10 Ondersteuningsstructuur
Het samenwerkingsverband Lelystad-Dronten heeft verschillende niveaus van zorg vastgesteld.
 Zorgniveau 0: Basisgroep
De basiszorg voor alle kinderen; adaptief onderwijs.
 Zorgniveau 1: Incidentele zorg
In niveau 1 is de aandacht gericht op kinderen met een vertraagde of versnelde
ontwikkeling. De begeleiding in de groep wordt door de eigen leerkracht geboden. De
leerkracht beschrijft de onderwijsbehoefte in het groepsplan.
Het gaat hierbij niet alleen om extra didactische maar ook om pedagogische
onderwijsbehoeften.
 Zorgniveau 2: Interne zorg en externe consultatie
In zorgniveau 2 geeft de leerkracht aan dat de ondersteuning van het kind in de
subgroep 1 of 2 niet voldoende is. Het kind wordt besproken in een leerlingbespreking.
Naar aanleiding van deze leerlingbespreking kan besloten worden tot
didactisch/diagnostisch onderzoek; aanpassing onderwijsbehoefte in bestaande
subgroep; orthodidactische materalen; externe consultatie
Na een periode van 6-8 weken worden bovenstaande acties geëvalueerd en besloten of
externe zorg ingeroepen moet worden.
 Zorgniveau 3: Externe zorg (diagnostiek)
In zorgniveau 3 wordt externe zorg ingeroepen. De leerlingen die besproken zijn in de
leerlingbespreking kunnen worden aangemeld in het zorgteam. Afhankelijk van de
problematiek wordt in het zorgteam besloten welke externe deskundige de
problematiek van deze leerlingen verder gaat onderzoeken. Na dit onderzoek(en)
wordt besloten wat deze leerling nodig heeft aan ‘extra ondersteuning’. Op
schoolniveau wordt besloten welke plaats deze leerling krijgt binnen het groepsplan
(extra groep). Na zorgniveau 3 dient de school een afweging te maken bijv. : eigen
leerlijn /minimumdoelen, doubleren, diagnostiek cluster 4 rugzakindicatie nodig,
verwijzing binnen samenwerkingsverband ander BAO of SBO ect.
 Zorgniveau 4: Externe zorg (uitvoerende fase)
In zorgniveau 4 wordt de ‘extra externe ondersteuning’ in gang gezet en wordt deze
leerling met het nodige eigen aanbod geplaatst binnen de 1-zorgroute (extra groep).
 Zorgniveau 5: Verwijzen
In zorgniveau 5 wordt het proces van verwijzen naar andere basisschool SBO of SO
vorm gegeven.
3.11 De structuur van de zorg op de Toekomst
Op school hebben we verschillende vormen van zorg. Kort samengevat ziet het als volgt uit:
Het reguliere programma
Dit is het programma dat er in de eerste instantie op gericht is alle kinderen, zonder problemen en in een
doorgaande lijn, de basisschool te laten volgen. Dat programma wordt regelmatig door de school verbeterd en
aangepast op grond van evaluaties. Uiteindelijk veronderstelt dit adaptief onderwijs, dat wil zeggen onderwijs
toegesneden op de mogelijkheden van het kind. Dit is niet hetzelfde als ‘individueel onderwijs’.
Indikken of versnellen
Voor kinderen die op meerdere toetsen een ruime I scoren, wordt een plan opgesteld voor compacting van de
basisstof en extra aanbod door verbreding en verdieping. Aanpassing van de leerstof, gebeurt altijd in overleg
met het kind en de ouders.
Pre-teaching en re-teaching
Bij faalangstige kinderen of kinderen die moeite hebben met nieuwe dingen kan het nodig zijn nieuwe leerstof
voorafgaand aan de eigenlijke les te introduceren.
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Per les of doel gaat de leerkracht na of de kinderen de noodzakelijke vaardigheden beheersen. Wanneer dit
binnen de gegeven tijd niet het geval is, vindt een snelle herhaling of aangepaste instructie plaats. Het model
van de directe instructie biedt die mogelijkheid.
Remedial teaching
Wanneer pre- of re-teaching onvoldoende effect blijkt te hebben en een chronische achterstand dreigt, vindt
er tijdelijk remedial teaching plaats. Het doel hiervan is om het kind in het, eventueel aangepaste, reguliere
programma terug te brengen. In principe wordt de r.t. binnen de groep, door de eigen leerkracht gegeven.
Remedial teaching wordt altijd vastgelegd en geëvalueerd middels het handelingsplanformulier.
Tweede leerweg
Wat in de bovenbouw van de basisschool voor een gemiddelde kind haalbaar is, is voor een aantal kinderen te
hoog gegrepen. Kinderen voor wie duidelijk is dat ze het eindniveau van groep 8 niet kunnen halen, dienen een
aangepaste leerlijn te krijgen. Op kbs de Toekomst hebben we een Tweede Leerweg voor Rekenen en
Spelling.
Zo’n aangepaste leerlijn moet wel aan een aantal eisen voldoen:
- de keuze voor een aangepaste leerlijn dient onderbouwd te zijn door gedegen onderzoek.
-

de school moet kunnen aantonen dat ze voldoende gerichte hulp heeft geboden.

-

voor het kind moeten concrete, aangepaste minimumdoelen worden vastgelegd.

-

er moet sprake zijn van een didactische achterstand van een jaar of meerdere jaren en een V/ E-score
op de Cito toetsen.

Bij de keuze van minimumdoelen wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de betreffende
kinderen. Daarnaast dienen de doelen voor deze kinderen te worden afgestemd op vaardigheden die in het
voortgezet onderwijs nodig zijn. Deze minimumdoelen zullen vooral rekening houden met zaken die nodig zijn
om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren.
Minimumdoelstelling van deze programma’s zijn het behalen van eindniveau groep 6. De tweede leerweg kan
in de eigen stamgroep gevolgd worden.
Ouders en kind worden bij de besluitvorming betrokken en ouders dienen ook schriftelijk toestemming te
geven. Een tweede leerweg wordt altijd vastgelegd op een handelingsplanformulier en een
meerjarenplanningsblad.
De Plusgroep
De Plusgroep bestaat uit ongeveer 10 kinderen die zodanige zorg en aandacht
nodig hebben, dat ze niet helemaal tot hun recht zouden komen als ze de hele dag
in de grote groep zouden zitten. In de Plusgroep wordt gewerkt aan rekenen,
lezen, spelling, en grammatica maar er is ook vooral veel aandacht voor het
ontwikkelen van een positief zelfbeeld. De kinderen werken vier ochtenden in de
Plusgroep onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht.. ’s Middags zijn
ze gewoon in de eigen groep.
Wij hebben er voor gekozen de R.T.-tijd niet te versnipperen in losse kwartiertjes
met individuele kinderen, maar die in te zetten in de Plusgroep. Op deze manier
krijgen de kinderen veel extra, individuele aandacht, maar zijn ze ook deel van een groep.
Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding is een vorm van externe collegiale consultatie. Hieronder verstaan we de begeleiding
van een leerkracht in het basisonderwijs door een leerkracht van de speciale school voor basisonderwijs.
Ambulante begeleiding kan worden aangevraagd voor alle kinderen van de basisschool.
Het doel van de ambulante begeleiding is leerkrachten ondersteunen, waarbij specifieke zorg voor naar het
kind gebracht wordt en tevens de ontwikkeling op schoolniveau van meer deskundigheid een stimulans krijgt.
Een aanvraag tot ambulante begeleiding kan worden ingediend bij het Onderwijsloket Lelystad-Dronten.
De intern begeleider en de groepsleerkracht vullen het aanmeldingsformulier in. Dat houdt in, dat de zakelijke
gegevens, de toestemmingsverklaring, de uitwerking vraagstelling en de leerstofvorderingen beschreven
worden.
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Standaard zijn er vier consult-uren per aanvraag voor begeleiding op de basisschool beschikbaar. Mocht de
standaardtermijn niet voldoende zijn, dan kan de ambulante begeleiding in overleg met de ambulant
begeleider verlengd worden. De consulten worden gehouden op de basisschool. Dit gebeurt in principe onder
schooltijd. Een leerkracht van de speciale basisschool stelt samen met de groepsleerkracht en eventueel de
intern begeleider een plan op voor de begeleiding. Na elk consult maakt de ambulant begeleider een verslag
van het gesprek. Na afloop van de begeleiding wordt een evaluatieformulier ingevuld door de groepsleerkracht
De intern begeleider ziet erop toe dat dit uitgevoerd wordt. Indien nodig, kunnen er telefonisch ook vragen
gesteld worden aan de ambulant begeleider. De intern begeleider neemt dan telefonisch contact op met de
ambulant begeleider van de Driemaster. Er worden geen kindbespreking telefonisch gehouden.
Jaarlijks worden de resultaten en de evaluaties over de begeleiding in het basisonderwijs in het jaarverslag van
het samenwerkingsverband Dronten vermeld.
Preventieve ambulante begeleiding vanuit een REC/school (PAB)
Preventieve ambulante begeleiding is kortdurende begeleiding van kinderen. Aan de hand van een concrete
hulpvraag van een leerkracht, de ouders of het kind zelf, wordt advies en begeleiding geboden. De begeleider
gaat meekijken met de leerkracht, de zorgcoördinator, de intern begeleider en/of de ouders, om de
problematiek te benoemen en oplossingen aan te dragen. Dit traject kan bestaan uit observaties, gesprekken
met leerkrachten, systeembegeleiding, gesprekken met externen en meedenken in het opstellen van
individuele handelingsplannen.
Het is een traject met een beperkte vorm van consultatie en advies. Aan het einde van een PAB traject zal
tijdens een evaluatiegesprek een (gezamenlijk) advies worden opgesteld waarin de onderwijsbehoeften en/of
ondersteuningsbehoeften van de leerling staan omschreven.
Sterk in de klas
De kenmerken van de leerlingpopulatie hebben invloed op de inrichting van het onderwijsproces, maar ook op
de inrichting van niet-onderwijsprocessen. Problematiek die binnen de gezinnen speelt, komt ook de school
binnen. Belangrijk is om te voorkomen dat deze kwetsbare kinderen (later) in problemen komen. Extra
ondersteuning hierbij is dan gewenst. Deze ondersteuning krijgen we in de schooljaren 2015-2016 en 20162017 in de vorm van het project Sterk in de klas. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente.
Sterk in de klas helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, zodat zij zich weer
prettig voelen in de klas. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar juist ook aandacht voor de
samenwerking tussen het kind, de leerkracht en zijn ouders.
Het team wordt deze twee jaar versterkt met een pedagogisch medewerker: Zij verzorgt een spreekuur voor
ouders met opvoedkundige vragen. Daarnaast is het mogelijk dat zij leerkrachten en leerlingen begeleidt met
sociaal emotionele problematieken.
3.12 Vormen van zorgoverleg
Groepsbespreking – 6 maal per jaar
De resultaten van de methode(on)afhankelijke toetsen worden besproken in de groepsbespreking met de i.b.er. Tijdens deze kindbespreking wordt per vakgebied besloten of het kind in de komende zes weken in de
A-B-of C instructiegroep zit en welke specifieke interventies nodig zijn. Vervolgens worden de doelen van de
komende periode geformuleerd.
Bij kinderen die en IV- of V-niveau scoren, wordt altijd actie ondernomen.
Kindbespreking
Kindbesprekingen kunnen gepland en op verzoek van de leerkracht plaats vinden. Ze worden gevoerd met de
i.b.-er. Het gaat dan veelal om problematiek waar expertise maar ook reflectie en feedback bij nodig is. De i.b.er kan, indien nodig, met behulp van video-opnames, in de groep observeren en een coachingstraject ingaan
met de leerkracht.
Opbrengstbesprekingen- 2 maal per jaar
De resultaten van de Citotoetsen worden besproken met de i.b.-er in de opbrengstbesprekingen. In deze
besprekingen wordt ook de benodigde acties naar aanleiding van de toetsresultaten afgesproken.
Naast de individuele resultaten wordt ook gekeken naar de groepsresultaten en worden m.b.v. trendanalyses
verschillende leerjaren met elkaar vergeleken. Na de toetsanalyse kunnen we bekijken of er hiaten in ons
lesaanbod zitten of dat bepaalde lesstof nog een extra moet worden aangeboden.
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Klassenconsultatie– minimaal twee maal per jaar
De ib.-er/directeur doet minimaal twee maal per jaar een klassenobservatie van een uur. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een Kijkwijzer. De klassenobservatie worden vervolgens nabesproken.
Minimaal eenmaal per jaar doen de leerkrachten aan collegiale consultatie.
Overdrachtsbespreking- 1 maal per jaar
Aan het eind of begin van ieder schooljaar bespreken de leerkrachten de nieuwe kinderen met elkaar.
Relevante gegevens worden besproken en de dossiers worden overgedragen. De overdragende leerkracht
zorgt ervoor dat het dossier compleet is. De ontvangende leerkracht checkt alle gegevens en vraagt zonodig
aanvulling en/of verheldering.
Zorgteam – 4 maal per jaar
Voor kinderen waarbij het nodig is om op een breder platform te brainstormen over mogelijke hulp is er
doorgaans vier keer per jaar een zorgteam bespreking op de basisschool met de IB-er als voorzitter.
Bij deze zorgteam besprekingen schuiven de volgende partijen aan:
- ouders – in ieder geval de eerste keer- IB-er
- zorgcoördinator
- leerkracht
- leerlingbegeleider van de IJsselgroep
Op uitnodiging kunnen aanschuiven:
- leerplicht
- logopedie
- fysiotherapie
- wijkagent
- schoolmaatschappelijk werk etc.
Om een kind te bespreken in het zorgteam is altijd toestemming van de ouders nodig. De IB-er van de school is
verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda en de verslaglegging. Echter iedere partij kan een
leerling aandragen waar zorg over is.
De Plusgroepkinderen worden in het Zorgteam gemeld.
De leerkracht is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de inhoud van de gesprekken naar de ouders,
evenals het maken van een groepsplan en/of een handelingsplan. Dit plan wordt besproken met de ouders met
als doel afstemming te creëren tussen school en thuis. Het belang van de medewerking van de ouders is
essentieel voor het doen slagen van de onderwijsbehoefte van de kinderen.
3.12.1 Samenwerking met externen
De school werkt samen met verschillende externe partners.
Logopedie
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat er wekelijks een hele ochtend een logopediste van Praktijk Haasjes
op school aanwezig is. Problemen op het gebied van taal, spraak, mondmotoriek, stem, gehoor en/of
luistervaardigheden moeten zo vroeg mogelijk worden opgespoord. Daarom worden de kleuters in groep 2
gescreend door de logopedist van de GGD. Indien de leerkracht mogelijke achterstand signaleert bij kleuters in
groep 1, kan de logopediste gevraagd worden om advies. Kinderen kunnen ook door ouders of leerkrachten
worden aangemeld.
Logopediste: Magriet Meerveld 0616439341 Email adres: magriet@logopediedronten.nl
- GGD
Bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD kunnen leerkrachten of ouders terecht voor advies en
begeleiding. Vaak gaat het dan om problemen bij een kind op het gebied van lichamelijke en/of geestelijke
gezondheid. De jeugdarts of de jeugdverpleegkundige is de contactpersoon.
Onderzoeken:
Groep 2: Een uitgebreid medisch onderzoek van het kind door de schoolarts in aanwezigheid van een van de
ouders en een gesprek over het functioneren van het kind thuis en op school.
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Groep 7: Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de schoolverpleegkundige en vindt plaats op school met
ouders. Bij dit onderzoek wordt aandacht besteed aan: gezichtsvermogen, lengte en gewicht, lichamelijke en
psychosociale ontwikkeling, leefgewoonten, hygiëne.
Bij beide onderzoeken vullen de ouders vooraf een vragenlijst in.
In de nabespreking met de groepsleerkracht worden gegevens besproken die voor de school relevant kunnen
zijn.
Naast dit standaardonderzoek kan een kind voor een extra onderzoek worden uitgenodigd. Dit n.a.v. een
eerder onderzoek of op verzoek van kind, ouders, leerkracht of andere hulpverleners.
De verpleegkundige kan ook een bezoek aan huis brengen. Dit om onderwerpen verder te bespreken b.v.
gedragsproblemen, bedplassen, slaapproblemen enz.
Naam instelling:
GGD Flevoland
Adres:
Postbus 1120 8200 BZ Lelystad
Telefoonnummer:0320 276211 (Lelystad)
0320 285721 (Dronten)
Site:
www.ggdflevoland.nl
E-mail:
post@ggdflevoland.nl
- Centrum Jeugd en Gezin
Binnen het Centrum voor Jeugd en gezin werken verschillende organisaties samen: Groepspraktijk
verloskundigen Dronten e.o., GGD Flevoland, Bureau Jeugdzorg Flevoland, Icare jeugdgezondheidszorg,
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Samenwerkingsverband Weer Samen naar School, Kinderopvang
Dronten, Almere College, Ichthus College, De Meerpaal, ROC Flevoland, REC Flevoland, MEE IJsseloevers, De
geïndiceerde jeugdzorginstellingen (Vitree, Triade Boschhuis en LSG-Rentray), REC 4 provinciën, GBS de
Schakel, KinderWorld kinderopvang en Gemeente Dronten.
Het CJG vormt één loket voor alle organisaties die zich bezig houden met opvoeden en opgroeien
De Rede 80-82 8251 EX Dronten tel. 0321-388910 Contactpersoon: Harriët Donker
- Onderwijsloket Samenwerkingsverband
Als blijkt, dat wij niet meer over de mogelijkheden beschikken om een kind goed te begeleiden, wordt in
overleg met ouders het besluit genomen om een kind aan te melden bij het Onderwijsloket. Deze beoordeelt
de toelaatbaarheid tot de speciale basisschool in ons samenwerkingsverband. ( De Driemaster) Ouders geven
schriftelijke toestemming voor deze aanmelding.
Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad 0320 215214 / 0320 224536
Postbus 2233, 8203 AE Lelystad

Andere belangrijke samenwerkingspartners
Leerplicht gemeente Dronten
De Rede 1, 8250 AC Dronten
T0321-388351/0321-388353
E-mail: a.mostert-kombuur@dronten.nl

leerplichtzaken

IJsselgroep
Meentweg 14 8224 BP Lelystad
0320 225060
E-mail: I.Swaters@ijsselgroep.nl

leerlingebegeleiding,
onderzoek

Kinderopvang Dronten
De Helling 11 8251 GH Dronten
0321 316266
E-mail: kinderopvang@kinderopvangdronten.nl

overdracht vve-kinderen
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Gemeente Dronten
Postbus 100 8250 AC Dronten
0321-388911

gebouw
onderwijszaken

Gemeente Dronten VVE
De Rede 1, 8250 AC Dronten
0321-388948
E-mail: s.van.krimpen@dronten.nl

vve-beleid
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3.13 Volgen van ontwikkeling
Er heerst op school een sfeer van collegialiteit én professionaliteit, waarin open en constructief gesproken kan
worden over de sterke en zwakke kanten van het onderwijs op groeps- en schoolniveau.
Het volgen van de ontwikkeling gebeurt middels observaties en toetsing.
Het team is ervan doordrongen dat toetsresultaten niet alleen iets zeggen over de kinderen, maar ook over de
kwaliteit en rendement van het gegeven onderwijs op groeps- en schoolniveau. Toetsresultaten worden
daarom niet alleen en in eerste instantie op individueel niveau, maar ook op groeps- en schoolniveau
geanalyseerd.
Het is van belang om regelmatig de resultaten van ons onderwijs te toetsen. De beste toets voor ons is de mate
van plezier waarmee kinderen naar school gaan. Als kinderen met tegenzin naar school gaan, zullen hun
prestaties daar onder lijden. Uiteraard moeten we ook regelmatig toetsen of de ontwikkelingen van de
kinderen naar wens verlopen. We onderscheiden een aantal verschillende toetsen. De resultaten van al deze
toetsen worden verwerkt in het kindvolgsysteem. Voor het toetsen van de onderwijsresultaten maken we
gebruik van methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen. In het begin van het schooljaar wordt een
toetskalender gemaakt, waarin alle toetsen van groep 1 t/m 8 zijn opgenomen.
Voor de vakgebieden technisch lezen, spellen, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen worden periodiek
zowel methodegebonden als methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. De toetsen worden, in principe, bij
alle kinderen afgenomen volgens de toetskalender en de planning van de methode.
Aan het begin van het schooljaar is er een planning waarin staat aangegeven:
- wanneer de groepsbesprekingen plaatsvinden;
- wanneer de klassenbezoeken door de intern begeleider en/of schoolleider gedaan worden;
wanneer de toetsresultaten door de schoolleider en IB-er worden besproken;
- wanneer de trendanalyses tijdens teamvergaderingen geagendeerd worden.
Methodegebonden toetsen
Deze toetsen horen bij de gebruikte methode (bijv. taal of rekenen) en controleren of de kinderen de
doelstellingen, die de methode gesteld heeft, behaald hebben en waar de eventuele uitval zit.
Landelijk genormeerde toetsen
groep
toets
1
Rijmtoets 1 (TBG) + Woordenschat 1 (TBG) + observatielijst Cito
2

Woordenschat 2 (TBG) + Letterkennistoets 1 (TGB) + Analysetoets (TGB)+ Synthesetoets (TGB) +
Cito Rekenen voor kleuters + Cito Taal voor kleuters+ Letterkennis toets 2 (TBG) + Benoemen
cijfers en letters (TBG) + observatielijst Cito

3

Herfstsignalering aanvankelijk lezen

3 t/m 8

Cito Drieminutentest – technisch woordlezen

3 t/m 8

AVI-toetskaarten – tekstlezen

6 t/m 8

Cito Begrijpend lezen

3 t/m 8

Cito Spellingsvaardigheid

3 t/m 8

Cito Rekenen en Wiskunde

3 t/m 8

Cito Woordenschat

1 t/m 8 Kanjerlijsten
De kinderen met een eigen leerweg voor Rekenen en Spelling kunnen in plaats van de Citotoetsen
de DLE-test Rekenen en het PI-dictee maken.
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3.14 Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair
onderwijs. De taal- en rekenprestaties van Nederlandse basisschoolleerlingen moeten structureel omhoog. Het
is een van de belangrijke doelstellingen van de Kwaliteitsagenda PO. Een school die opbrengstgericht werkt, zet
zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te
stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.
Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs
door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen
afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend - dus niet alleen bij de toets - reflecteren op het
effect van hun lessen.
Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de
leerkrachten zich hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren van de
resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van die analyse wordt
een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de gewenste opbrengsten zorgt voor
optimale opbrengstgerichtheid.
Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst
mogelijke opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is bewustwording een vereiste. Die opbrengsten hebben
betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en
het vervolgonderwijs.
Opbrengstgericht werken heeft hoge verwachtingen van de kinderen en gaat uit van doelgericht werken. Dat is
van belang op alle niveaus binnen de school, dus niet alleen de leerkracht, maar ook het management team.
Voor de leerkracht betekent doelgericht werken onder andere dat hij de doelen op groepsniveau formuleert en
vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.
Bij opbrengstgericht werken wordt op een systematische wijze en volgens een bepaalde cyclus gewerkt.
Daarbij stelt de leerkracht allereerst voor zichzelf doelen met betrekking tot de cognitieve resultaten en
sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen. Met die doelen in het achterhoofd wordt het
onderwijsproces vormgegeven. Daarna gaat de leerkracht naar de opbrengsten kijken en controleren of de
gestelde doelen behaald zijn. De leerkracht analyseert de nieuwe gegevens. Aan de hand van deze analyse past
hij het onderwijsproces of de doelen aan. Op deze manier is er dus steeds feedback over de kwaliteit van het
onderwijs.
3.15 Handelingsgericht werken
Niet ieder kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze. Dat vraagt van de leerkracht
handelingsgerichte vaardigheden. Hoe ontdekt hij wat de onderwijsbehoeften van een kind zijn? Welke
ondersteuning heeft hij nodig om zijn onderwijs daarop af te stemmen?
Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod
afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door aan
te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken.
- De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons?
- Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig?
- Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.
Handelingsgericht werken gaat uit van 7 principes:
1. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging.
2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de
ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs
passend maken.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind,
maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een negatief beeld
heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de
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leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te
lossen.
5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de
school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk
aan.
6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal
emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen worden
geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI geformuleerd.
7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet
en wanneer.
Verbinden van HGW met OGW
Of je als school nu kiest voor het accent op HGW of OGW, je kiest in beide gevallen een middel om de
leeropbrengsten en leerkrachtvaardigheden te verhogen door grip te houden of te krijgen op de groep. Zowel
bij HGW als OGW werken leerkrachten aan de kerntaak van een school: leerlingen voorbereiden op een vorm
van vervolgonderwijs dat overeenkomt met hun mogelijkheden. Je kunt OGW zien als het kader waarbinnen
HGW een zinvolle plek krijgt voor een beperkte groep leerlingen.
Met de leerlingen die niet voldoende hebben aan de drie differentiatiegroepen (basis, intensief en verdiept) ga
je handelingsgericht te werk, je richt je specifiek op hun individuele onderwijsbehoeften. Dit mogen echter
nooit te veel leerlingen zijn (nooit meer dan 20%), anders moet je voor een onderwijskundige aanpassing
kiezen van de differentiatiegroepen.
Wij kiezen er als school voor deze koppeling te maken. Dat betekent dat we eerst kijken naar het onderwijs dat
wordt geboden aan de groep en daarna pas over individuele leerlingen te praten. Eerst OGW en dan HGW.
Wij kiezen er bewust voor om doelen (standaarden) te stellen en elke periode te kijken hoe de school als
geheel en de afzonderlijke groepen presteren ten opzichte van de landelijke normen. Landelijke standaarden
zijn de meetlat voor de school om te kijken hoe effectief het onderwijs is. Het is een misverstand om te denken
dat dit alleen geldt voor de basisvaardigheden. OGW kan worden toegepast op elk vakgebied, zelfs op het
gedrag van de leerling.

3.16 Activerend directe instructiemodel
Alle instructies worden gegeven volgens het ADI-model. Daarnaast hebben we een toetsprotocol waarin
precies is vastgelegd welke stappen er genomen worden om de ontwikkeling van kinderen te analyseren en
mogelijke interventies in te zetten. Minimaal zesmaal per jaar vinden groepsbesprekingen plaats waarin van elk
individueel kind de ontwikkeling wordt besproken.
Punten van aandacht op onze school zijn:
- het goed kunnen analyseren van toetsresultaten en vervolgens het ondernemen van de juiste acties.
- het op de juiste wijze uitvoeren van de geplande interventies
Leerprestaties van kinderen worden vooral beïnvloed door een goede instructie van de leerkracht. Het is
belangrijk dat de kinderen hierbij actief betrokken worden. Enerzijds biedt de leerkracht de kinderen structuur,
anderzijds moeten de kinderen geactiveerd worden tot het nemen van eigen initiatieven. Alle leerkrachten
werken tijdens de instructie volgens het actieve directe instructiemodel. Dit model bestaat uit de volgende
fasen:
1. Activeren van de voorkennis
-Het ophalen van de benodigde voorkennis over het onderwerp dat behandeld gaat worden
en het geven van een samenvatting van de vorige les. De kinderen worden bewust van de
koppeling nieuwe en oude stof.
2.Oriëntatie
- Wat zal er worden geleerd en waarom is het belangrijk om te leren?
- De kinderen worden bewuster van hun eigen leerproces en kunnen het geleerde ook beter
toepassen (als een transfer).
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3. De groepsinstructie
- onderwijs in kleine stappen
- geef concrete voorbeelden
- denk hardop
- demonstreert/ doe voor
- leg uit
4. Begeleide (in)oefening
- laat de leerlingen onder begeleiding oefenen
- geef korte en duidelijke opdrachten
- stel veel vragen bijv. vanuit denken-delen-uitwisselen
5. Zelfstandig verwerken en verlengde instructie (minimaal 10 minuten)
6. Feedback
- zelfstandig werken-groep en instructiegroep
7. Afsluiting/evaluatie
- Inhoudelijke afronding van de les, zowel voor de instructiegroep als voor de groep die
zelfstandig werkt. Wat hebben we geleerd?

Convergente differentiatie
alle kinderen

8 á 10 % van de kinderen

2 á 5 % van de kinderen

groepsinstructie

verlengde instructie

Intensieve instructie

Continuüm van tijd en intensiteit
Continuüm van tijd en intensiteit

Organisatie van het activerend instructiemodel:
Start

Terugblikken
• Doel van de les
• Verwachtingen

Verkorte instructie
Basisinstructie
Verlengde instructie

Feedback
Afsluiting

Zelfstandige
verwerking
Zelfstandige
verwerking
Zelfstandige
verwerking
Feedback
Feedback
Wat hebben we geleerd?

Feedback

Naast een activerende instructie is ook een uitdagende leeromgeving van belang. Kinderen moeten geprikkeld
worden tot nieuwsgierigheid en onderzoeken. De inrichting van de groepsruimten en het gebruik van
aansprekende materialen spelen hierbij een belangrijke rol.
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Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat hun kwaliteiten en talenten zijn, maar ook waar hun
beperkingen liggen. Op die manier ontwikkelt een kind een positief en reëel zelfbeeld en kan het
verantwoordelijkheid leren nemen voor zijn eigen leerproces.
We moedigen initiatieven vanuit eigen interesse aan. Zo leren kinderen hun persoonlijke leervragen stellen,
deze multidisciplinair te onderzoeken en daarover te reflecteren.
De les- en leerstof komen zoveel mogelijk uit de wereld van het kind. Het rekenen, het lezen, de techniek van
het schrijven en de taal zijn geen doel op zich, maar juist een middel om zich te oriënteren in de wereld.
Werken aan hoge (cognitieve) leeropbrengsten is een wettelijke opdracht. Hoewel wij opbrengstgericht
onderwijs breder willen omschrijven, streven we ernaar de cognitieve leerresultaten gemiddeld, zo niet
bovengemiddeld te laten zijn. Goed toetsbeleid is dan ook een vanzelfsprekende zaak.
De eind- en tussenopbrengsten worden gemeten met CITO toetsen. De leerkrachten nemen de toetsen
conform de voorschriften af.
3.16.1 Differentiatie van instructie
Vanaf 2011 is er op school gewerkt met Groepsplannen. Het grote voordeel van het werken met
groepsplannen is dat leerkrachten doelgericht aan het werk zijn. Nadeel vonden we dat de individuele
ontwikkeling van de kinderen steeds moeilijker te volgen was. Daarom zijn we overgestapt naar een meer
individuele benadering.
Voor ieder kind wordt een Profielkaart ingevuld. Op deze profielkaart wordt de ontwikkeling van het kind
bijgehouden op:
- sociaal emotioneel gebied
- de motoriek
- de werkhouding
- de cognitieve gebieden technisch en begrijpend lezen taal, spelling, woordenschat en rekenen
- de resultaten van de methode en niet-methodegebonden toetsen
Zeven keer per jaar, met tussenpozen van 6 weken, worden alle kinderen besproken door de leerkracht en
intern begeleider.
Tijdens deze kindbespreking wordt per vakgebied besloten of het kind in de komende zes weken in de
A-B-of C instructiegroep zit en welke specifieke interventies nodig zijn. Vervolgens worden de doelen van de
komende periode geformuleerd.
De interventies en doelen worden in de weekplanningen gezet.
Plan
• Formuleren van de onderwijsbehoeften van de kinderen
• Formeren van drie groepen; verkort, basis, verlengd
• Formuleren van doelen voor de komende periode
• Formuleren van de wijze van evalueren
Do
• Uitvoeren van het plan en verzamelen van gegevens over de ontwikkeling van kinderen.
Check
• Verzamelen van kindgegevens op de Profielkaart
• Analyse en verklaring van de gegevens
• Checken of de interventies uit de afgelopen groepsplanperiode het gewenst effect hebben gehad.
• Was het handelen van de leerkracht effectief?
Act
• Formuleren van consequenties voor het handelen van de leerkracht en de werkwijze in de groep
voor de komende periode. Welke interventies zijn noodzakelijk of gewenst? Hoe kunnen de
kinderen geclusterd worden? Wat zijn de instructiebehoeften van kinderen? Welke kinderen
hebben specifieke aandacht nodig?
• Formuleren van noodzakelijke of gewenste aanpassingen in de pedagogische ondersteuning van
een kind.
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De actfase aan het eind van de eerste cyclus gaat als het ware naadloos overgaat in de planfase van de
volgende cyclus. Deze cyclus wordt in een schooljaar zeven keer doorlopen.
Instructiegroepen:
A-groep
Instructieonafhankelijke kinderen
Methodetoetsen: (zeer) goed
Citoniveau: I - II

Dit zijn de vlotte kinderen die zich goed ontwikkelen en op de toetsen
boven niveau scoren. Deze kinderen hebben vaak aan een verkorte
instructie genoeg om zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. Bij deze
kinderen is het van belang hen voldoende uit te dagen en activiteiten aan
te bieden op een hoger niveau.
B-groep
Deze kinderen vormen meestal de grootste groep. Het zijn de kinderen
Instructiegevoelige kinderen
die zich met de basisinstructie van de leerkracht, de begeleide oefening
Methodetoetsen: voldoende
en de zelfstandige verwerking doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de
Citoniveau: III
kinderen die bij toetsing op niveau scoren.
C-groep
Dit zijn de kinderen die op de toetsen onder niveau scoren. Zij hebben
Instructieafhankelijke kinderen
meer tijd nodig en zijn afhankelijk van verlengde instructie en begeleiding
Methodetoesten: zwak / onvoldoende door de leerkracht om hun ontwikkeling goed te laten verlopen. In het
Citoniveau: IV-V
groepsplan krijgen deze kinderen per week ongeveer een uur verlengde
instructie en oefentijd met de leerkracht.

Instructieonafhankelijke kinderen (Cito niveau I - II): verkorte instructie
Dit zijn de vlotte kinderen die zich goed ontwikkelen en op de toetsen boven niveau scoren. Deze kinderen
hebben vaak aan een verkorte instructie genoeg om zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. Bij deze kinderen
is het van belang hen voldoende uit te dagen en activiteiten aan te bieden op een hoger niveau.
Instructiegevoelige kinderen (Cito niveau III): basisinstructie
Deze kinderen vormen meestal de grootste groep. Het zijn de kinderen die zich met de basisinstructie van de
leerkracht, de begeleide oefening en de zelfstandige verwerking doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de
kinderen die bij toetsing op niveau scoren.
Instructieafhankelijke kinderen (Cito niveau IV-V): verlengde instructie
Dit zijn de kinderen die op de toetsen onder niveau scoren. Zij hebben meer tijd nodig en zijn
afhankelijk van verlengde instructie en begeleiding door de leerkracht om hun ontwikkeling goed te
laten verlopen. In het groepsplan krijgen deze kinderen per week ongeveer een uur verlengde
instructie en oefentijd met de leerkracht.
Groepsoverzicht
Rekenen
A
……………….

Spelling
A
……………….

Taal
A
……………….

Periode: ……………………………………….
Technisch lezen
Begrijpend lezen
A
A
……………….
……………….

………………

………………

………………

………………

………………

B
……………….

B
……………….

B
……………….

B
……………….

B
……………….

………………

………………

………………

………………

………………

C
……………….

C
……………….

C
……………….

C
……………….

C
……………….

………………

………………

………………

………………

………………
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3.17 Registratie en analyse
Alle toetsresultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsysteem, Parnassys. Het ‘ruwe’ toetsmateriaal
hoeft niet te worden bewaard. Na een toets worden de toetsgegevens geanalyseerd. Er wordt als volgt
gekeken naar resultaten van individuele kinderen:
• Komen resultaten overeen met de observatie uit de groep?
• Wat is het niveau in vergelijking met de vorige toets?
• Wat is het niveau in vergelijking met andere vakken?
De resultaten van de toetsen worden besproken met de i.b-er in de kindbesprekingen. In deze besprekingen
wordt ook de benodigde acties naar aanleiding van de toetsresultaten afgesproken.
De leerkrachten leggen naast de resultaten de vast in het kindvolgsysteem op de profielkaart van het kind.
Deze kindgegevens zijn vertrouwelijk.
Na elke periode volgt een kindbespreking aan de hand van de ingevulde profielkaart van het kind.
3.18 Opbrengstbesprekingen
De resultaten van de toetsen worden besproken met de i.b-er in de opbrengstbesprekingen. In deze
besprekingen wordt ook de benodigde acties naar aanleiding van de toetsresultaten afgesproken.
Naast de individuele resultaten wordt ook gekeken naar de groepsresultaten en worden m.b.v. trendanalyses
verschillende leerjaren met elkaar vergeleken. Na de toetsanalyse kunnen we bekijken of er hiaten in ons
lesaanbod zitten of dat bepaalde lesstof nog een extra moet worden aangeboden.
3.19 Schriftelijke rapportage
Op onze school krijgen alle kinderen drie maal per jaar een schriftelijk verslag mee. In het verslag wordt
aangegeven hoe kinderen functioneren op school zowel wat betreft onderwijs als opvoeding. Deze verslagen
worden besproken met de ouders in de zgn. 10-minuten gesprekken. In november zijn er tienminutengesprekken zonder dat daaraan een schriftelijk rapport is voorafgegaan.
Het rapport verschijnt in november, februari en aan het einde van het schooljaar. De juiste data staan vermeld
in de jaarkalender.
3.20 Kindvolgsysteem sociaal - emotionele ontwikkeling
Net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling is het sociaal–emotioneel welbevinden van het kind. Ook die
ontwikkeling volgen we gericht. Dat doen we door het tweemaal per jaar invullen van de Kanjerlijsten. De
kinderen van groep 6 t/m 8 vullen ook zelf een Kanjerlijst in.
3.21 Overdracht aan het eind van het schooljaar
De volgende zaken moeten worden doorgegeven aan de nieuwe leerkracht:
- ingevulde profielkaarten van de kinderen
- handelingsplannen met evaluaties tot en met juli
- formulier risicokinderen lezen groep 3, 4 en 5
- cito-toetsoverzicht
- ontwikkelingsperspectief/Tweede Leerweg: meerjarenplanning – voortgang en evaluaties.
De leerkracht moet er voor zorgen dat het aangeleverde dossier compleet is. De nieuwe leerkracht controleert
of het dossier inderdaad compleet is.
3.22 De overgang van groep 1 naar 2 en 3
De wet voor het Primair onderwijs gaat er van uit dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van acht
aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen.
Veranderde regelgeving zorgt er voor dat met ingang van augustus 2006 kinderen die geboren zijn tussen 1
oktober en 31 december worden beschouwd als eerste groepers.
Bij de overgang naar de middenbouw staan we hierdoor voor de keuze deze zogenaamde najaarskinderen al
dan niet door te laten stromen. Het kan dan gebeuren dat kinderen een onderbouwperiode van slechts
anderhalf jaar hebben gehad of, zoals voorheen, twee en een half jaar.
Op zich bestond deze keuze altijd al, omdat onze school al gewend was om naar de ontwikkeling van het kind
te kijken. In deze nieuwe situatie is het zo dat indien de school kiest voor een onderbouw periode van twee en
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een half jaar, dit door de inspectie gezien wordt als “zittenblijven”. Gevolg kan vervolgens zijn dat op de site
van de inspectie de school meer zittenblijvers telt dan voor deze veranderde regelgeving, het geval was.
Kinderen ontwikkelen zich verschillend en het tempo waarop dat gebeurt valt lang niet altijd samen met onze
overgangen die gebaseerd zijn op kalenderleeftijd.
Op kbs de Toekomst gaan we er niet zondermeer vanuit dat alle kinderen die voor 1 januari vijf jaar worden in
het daaropvolgende jaar naar groep 3 gaan. We bekijken zorgvuldig waar het kind het best zal functioneren en
waar de ontwikkeling op lange termijn het beste bij gebaat is. De keuze voor verkorting of verlenging heeft
vooral te maken met de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. De voortgang in ontwikkeling is
bepalend, niet de kalenderleeftijd.
Om een goede beslissing te kunnen nemen kijkt de leerkracht naar de volgende aspecten:
- Taal/spraakontwikkeling
- Ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend lezen
- Ontwikkeling m.b.t. voorbereidend rekenen
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Spelontwikkeling
- Luisterhouding
- Werkhouding en concentratie
- Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- Ontwikkeling van de motoriek.
Deze ontwikkeling wordt in kaart gebracht door:
- Signalering /observatielijsten
- Toetspakket beginnende geletterdheid
- Kanjerlijsten
De keuze voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Bij het nemen van
een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken.
Als er twijfels zijn ten aanzien van de overgang, dan geven we dit in februari bij de ouders aan. Dit
kan zijn naar aanleiding van het rapport, de toetsen en de observaties.
De periode tot het eind van het schooljaar geven we aan wat we gaan doen om de ontwikkeling van het kind te
stimuleren en op welke wijze men daar thuis eventueel aan bij zou kunnen dragen. We geven ouders ook aan
wanneer we de definitieve beslissing nemen. Nogmaals het gaat om welbevinden van de kinderen; het kind
moet zich competent voelen in groep 3 en dat is meer dan een voldoende scoren op de toets.
Kleuterverlenging.
De najaarskinderen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 ½ jaar
in de kleutergroepen verblijven, krijgen extra aanbod op het gebied van voorbereidend lezen en rekenen.
(fonologisch bewustzijn, opbouw van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal. Dit aanbod wordt
schriftelijk vastgelegd in een plan.
Contact met ouders.
Wanneer er sprake is van verlenging of verkorting van het kleuteronderwijs, stellen we argumenten op schrift.
Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening van de
ouders wordt eveneens vermeld. De uiteindelijke beslissing is een schoolbeslissing.
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3.23 Overgang PO -> VO
Aan het eind van de basisschool geeft de leerkracht, in samenspraak met het kind en ouders, een schooladvies.
Protocol overgang basisschool - voortgezet onderwijs
oktober
ouderavond gehouden voor alle ouders van groep 8 waarin uitleg wordt gegeven
over de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs.

november
december

januari

maart

april/mei

Aanmelden van de kinderen die in aanmerking komen voor LWOO of PrO voor een
toelatingsonderzoek .
Afnemen van de NIO-toets bij alle groep 8 kinderen
In december vinden de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 plaats. Het
advies wordt vooraf door de leerkracht besproken met de intern begeleider.
Het kind wordt samen met de ouders uitgenodigd door de leerkracht voor een
gesprek op school. Het advies dat gegeven wordt, is gebaseerd op de gegevens van
het leerlingvolgsysteem en de indruk van de leerkracht. Motivatie, werkhouding en
doorzettingsvermogen spelen naast de resultaten en de intelligentie van het kind
een grote rol.
Wanneer ouders en kind het niet eens zijn met het advies, kan er een
vervolggesprek gepland worden waar evt. de intern begeleider bij gevraagd wordt.
In principe handhaaft de school het eerste advies.
De school levert een lijstje aan met daarop de data van de open dagen van de
scholen in de regio. Ieder jaar worden er 2 a 3 scholen in de regio bezocht in
groepsverband.
Ouders en kind geven bij de leerkracht aan voor welke school er gekozen is. De
kinderen krijgen dan via school een inschrijfformulier mee dat ze ingevuld weer bij
de leerkracht inleveren.
De school verstuurt de aanmeldingen samen met een ingevuld onderwijskundig
rapport.
De kinderen maken de verplichte eindtoets.
De school voert gesprekken met het voortgezet onderwijs en levert indien nodig
extra gegevens aan. De kinderen en ouders krijgen van de school voor voortgezet
onderwijs bericht of ze wel of niet zijn toegelaten.
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3.24 Ouders als educatief partner
We maken onderscheid tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid.
Ouderparticipatie is de inspraak van ouders in de instelling of de school. Ouderbetrokkenheid bestaat uit: het
informeren van en communiceren met ouders, ouders die hand- en spandiensten voor de school verrichten en
ondersteuning van ouders in de manier waarop ze thuis hun kind kunnen stimuleren.
Leerkrachten ervaren dat kinderen met betrokken ouders beter presteren. Uit recent wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat gelijkwaardig educatief partnerschap een positief effect heeft op zowel de sociale als
cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ook de onderwijsinspectie noemt een goede ouderbetrokkenheid als
één van de succesfactoren van sterke basisscholen.
Sinds het schooljaar 2012-2013 werken we actief aan de Ouderbetrokkenheid. Nieuwe
stappen zijn gemaakt zoals het invoeren van de omgekeerde oudergesprekken, de
huisbezoeken, de informatieavond over wat er geleerd wordt op school, de inloopavonden en
het cadeau doen aan de ouders van het boek Snap je kind.
Ook is er een Ouderbeleidsplan geschreven waarin de plannen voor de komende jaren vermeld staan. Dit plan
is op de website geplaatst. Door dit planmatig werken aan ouderbetrokkenheid kreeg de school in 2014 het
ISOP-label toegekend.

3.25 Taken ib-er
Voorheen was er op de school een directeur én een ib-er voor vier dagen. Per 1 augustus 2012 is er een
directiewissel geweest. De ib- en directietaken zijn toen geclusterd en worden door één persoon uitgevoerd.
De functieomschrijving van de SKOFV voor een ib-er is:
Coördineert de zorg op schoolniveau door:
- het onderhouden van het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem;
- het beheren van de leerlingendossiers;
- het uitvoeren van zorggerelateerde administraties;
- het toepassen van toetsinstrumentarium;
- het onderhouden van vakmatige, externe contacten;
- het coördineren van leerhulp, ambulante begeleiding, collegiale consultatie en de inzet van derden;
- het verrichten van formele handelingen, dan wel het ondersteunen daarbij inzake de plaatsing etc.
- van leerlingen bij andere (onderwijs)instellingen;
- het adviseren inzake de plaatsing van (potentiële) zorg / aandachtleerlingen;
- het uitvoeren en leiden van leerling-, groeps- en toetsbesprekingen, t.a.v. (zorg)leerlingen;
- het (laten) invullen van het onderwijskundig rapport.
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Is deskundige op het gebied van de leerlingenzorg en –begeleiding door:
- het desgevraagd adviseren van de directeur inzake het verbeteren ervan;
- het verwijzen van ouders/verzorgers en leerlingen naar (externe) deskundige(n);
- het adviseren inzake het verwijzen naar een andere vorm van onderwijs;
- het formuleren van minimumdoelen voor de instrumentele vaardigheden van individuele leerlingen
- het (zo nodig) begeleiden bij het opstellen van handelings- en groepsplannen;
- het opstellen van onderwijskundige rapporten.
Voert zorgwerkzaamheden op schoolniveau uit, door:
- het voeren van gesprekken met leerkrachten, leerlingen en ouders;
- het zo nodig individueel begeleiden van leerlingen bij het uitvoeren van het handelingsplan;
- het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten bij hun werk met de leerlingen;
- het onderhouden en verbeteren van de orthotheek;
- het adviseren inzake het faciliteren van extra zorg aan leerlingen (incl. RT).
Vertaalt en ontwikkelt beleid en richtlijnen naar schoolniveau (operationeel beleid), door:
- het initiëren en doen van zorggerelateerde voorstellen inzake onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen
- en het (doen) invoeren ervan;
- het leveren van een bijdrage aan het tot stand komen van procedures en protocollen.
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4. Passend onderwijs straks
Op basis van onze visie en de ontwikkelpunten beschrijven we in dit deel onze ambities en geven aan onder
welke randvoorwaarden die te realiseren zijn.
4.1 Ambities voor de komende jaren
De Toekomst wil dat in 2020 de onderstaande doelen zijn behaald:
- Alle kinderen en jongeren tussen de (2) 4 en 13 jaar krijgen dat onderwijs en die zorg die aansluit bij
hun specifieke behoeften en gericht is op een voor hen optimaal resultaat in termen van zowel
vorderingen als sociaal-emotioneel welbevinden.
- Alle kinderen hebben één dossier dat opgebouwd wordt vanaf de voorschoolse voorzieningen en
middels ‘warme overdracht’ meegaat naar de volgende onderwijsvoorziening of instelling . ‘Warme
overdracht’ betekent dat naast het overdragen van gegevens over de ontwikkeling van het kind of de
jongere ook het gesprek wordt gevoerd tussen overdragende en ontvangende school of instelling met
als doel het kind of de jongere te leren kennen als ‘mens in ontwikkeling’.
- Specifieke onderwijszorg wordt naar het kind gebracht. Dat betekent dat wij ons inspannen om
specifieke onderwijszorg thuisnabij aan te bieden. Geen kind zou voor passend onderwijs het dorp uit
hoeven te gaan.
- Wij willen in staat zijn basiszorg te bieden en daarmee 90 % van onze kinderen binnen de eigen
basisschool te kunnen opvangen. De breedtezorg moeten vervolgens aan de specifieke onderwijs
behoeften van de resterende 8 % kunnen voldoen. Uiteindelijk is er dieptezorg mogelijk voor maximaal
2 % van de leerlingen.
4.2
Professionalisering
Gezien het bovenstaande is de komende jaren behoefte aan de volgende scholing:
- Deskundigheidsbevordering op het gebied van Woordenschat
- Opleiding tot leesspecialist
- Opleiding tot rekenspecialist
- Master Special Educational Needs
4.3
Overige randvoorwaarden
De belangrijkste randvoorwaarde is een enthousiast team dat graag wil leren en zich ontwikkelen. Wanneer
een Lerarenbeurs wordt aangevraagd en toegekend kunnen studiekosten en mogelijk studieverlof worden
vergoed. Voor opleidingen zonder Lerarenbeurs zal de school de studiekosten dragen.
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1. Kindkenmerken
2. Format Handelingsplan
3. Format Ontwikkelingsperspectief
4. Overzichtsformulier technisch lezen groep 3
5. Overzichtsformulier technisch lezen groep 4
6. Observatie risicokinderen groep 3-4
7. Score formulier Toetsen beginnende Geletterdheid
8. Leerlijn Rekenen- F1 niveau
9. Leerlijn Rekenen -> basisberoeps LWOO en Praktijkonderwijs
10. Leerlijn Rekenen – ZML
11. Tweede leerwegen Spelling
- niveau -> kader en basisberoeps LWOO
- niveau -> Praktijkonderwijs en zeer moeilijk lerend
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Bijlage 1:
Kenmerken van de kinderen
Groep:
Aantal
Jongens
Meisjes
Extern onderzoek
Ontwikkelingsperspectief
Individueel handelingsplan
Dyslexie
Dyscalculie
Visuele beperking
Auditieve beperking
Motorische beperking
Gedragsproblematiek
ADHD
ADD
PDD-NOS
Faalangst
Concentratieproblemen
Werkhoudingproblemen
Logopedie
Fysiotherapie
Gewicht

1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11

12

13

14

Handelingsplan
Naam:
Leerkracht:
Groep:
Doel:
-Opbrengsten

Periode:
Vak/vormingsgebied:

Onderwijsbehoefte Aanpak/materialen

Organisatie

Instructiebehoefte
-Inhoudelijk
Opbrengst:
Vaardigheidsscore:

Inhoudelijk:

Besproken met ouders op ……………………………………..

School ondersteuningsprofiel kbs de Toekomst 2018-2019

Evaluatie
(wat, hoe, wanneer
en door wie)

Bijlage 3: Format Ontwikkelingsperspectief

Naam van het kind
Geboortedatum
Startdatum OPP
Didactische leeftijd
Groepsverloop tot startdatum

:
:
:
:
:

Aanleiding opstellen ontwikkelingsperspectief
WISC -III
Verbaal begrip
Perceptuele organisatie
Verwerkingssnelheid
Verbale intelligentie

IQ-factor

Informatie
Woordkennis
Onvolledige
tekeningen
Blokpatronen
Symbolen vergelijken

Performale intelligentie

Overeenkomsten Rekenen
Begrijpen
Cijferreeksen
Subsititutie
Plaatjes
ordenen
Figuren leggen
Doolhoven

Totale intelligentie
Beknopte interpretatie:

Beschermend
Cognitieve ontwikkeling
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Medisch
Taalontwikkeling
Werkhouding
Invloeden vanuit thuis
Onderwijsleeromgeving

-

relatie kind-leerkracht:
relatie kind- groepsgenootjes:
relatie kind-leerstof:
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Belemmerend

Reële leerrendementsverwachting:
Theoretische leerrendementsverwachting op basis van de totale intelligentie: ……..%.

Leerrendement bij start ontwikkelingsperspectief
Technisch lezen …..%
AVI -

DMT
K1:
K2:
K 3:
Totaal:

Begrijpend lezen ….%
Rekenen ……%
Spelling …….%
Woordenschat …. %
Dit kind heeft behoefte aan (onderwijs en ondersteuningsbehoeften):

Formulering realistisch ontwikkelingsperspectief
Voor de kernvakken betekent dit:
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Rekenen/wiskunde
Spelling
Woordenschat
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling betekent dit:
Omgang met anderen
Omgang met zichzelf
Werkgedrag
Globaal plan:
Elk halfjaar beoordelen we de leeropbrengsten. Op basis daarvan maken we beredeneerde keuzes voor het
vervolg.

Tussendoelen voor de periode: augustus … – januari …
Toets
AfnameScore
moment
Tekstlezen

Maatregelen om deze doelen te halen
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Woorden
lezen
Begrijpend
lezen
Woordenschat
Rekenen
Spelling
Sociaal
emotioneel
Toelichting

Evaluatie tussendoelen
Behaalde resultaten
Conclusies
Score
Vaardigheids- Indicatie
score
TL tekst
TL woorden
BL
Woordenschat
RW
SP
SEO
Vervolg

Plan voor deze periode besproken met de ouders op:
Resultaten en vervolg besproken met de ouders op:
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Tussendoelen voor de periode: februari … – juni ….
Toets
AfnameScore
moment
Tekstlezen
Woorden
lezen
Begrijpend
lezen
Woordenschat
Rekenen
Spelling
Sociaal
emotioneel
Toelichting

Maatregelen om deze doelen te halen

Evaluatie tussendoelen:
Behaalde resultaten
Conclusies
Score
Vaardigheids- Indicatie
score
TL tekst
TL woorden
BL
Woordenschat
RW
SP
SEO
Vervolg

Plan voor deze periode besproken met de ouders op:
Resultaten en vervolg besproken met de ouders op:
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Bijlage 4: Overzichtsformulier technisch lezen groep 3
Grafemen-toets

oktober 20…
score:

Audisynt

.... % goed

oktober 20..
score:

Woordlezen

dl.

dle.

oktober 20…

februari 20….

Sw: vold/onvold
Ww: vold/onvold
Nw: vold/onvold

DMT kaart......
niveau:

Tekstlezen

Fonemendictee

mei 20…..
score:

mei 20…...

Avi-instr.niv.

Avi-instr.niv.

Leesbegrip:

Leesbegrip:
maart 20….

vold/onvold

score:
(min.80%)
vold/onvold

oktober 20….

score:
dl.
dle.
Spellingsvaardigh januari 20… M 3 ..
vaardigheidsscore: niveau:
eid
Woordenschat

DMT kaart ...... score:
niveau:

februari 20….

oktober 20….
score:

Audant

Naam:……………………………..

januari 20…
vaardigheidsscore:

niveau:
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mei 20…. E 3 ..
vaardigheidsscore:
niveau:
mei 20……
vaardigheidsscore:
niveau:

Bijlage 5: Overzichtsformulier technisch lezen groep 4

Woordlezen

januari 20…

mei 20..

ruwe score:

Tekstlezen

Naam: ....................................................

niveau:

ruwe score:

niveau:

januari 20…

mei 20..

Avi-instr.niv.
Tijd: …………min.

Avi-instr.niv.
Tijd: …………min.

Fout: ……….

Begrijpend lezen

Spellingsvaardigheid

Woordenschat

februari 20…

M4

juni 20….

E4

vaardigheidsscore:

vaardigheidsscore:

niveau:

niveau:

februari 20…

oktober 20..

vaardigheidscore:

vaardigheidscore:

niveau:

niveau:
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Fout: ……….

Bijlage 6: Observatie risicokinderen groep 3-4
Naam:

Geb.datum:

Ingevuld door:

Datum:

Toetsgegevens:

Streefdoel:

Decodeervaardigheden:
- accuratesse
- snelheid

zwak/matig/voldoende
zwak/matig/voldoende

Leesstrategie:
- overwegend spellend
- overwegend radend
- gebruik zincontext

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Problematiek:
- decodeerprobleem (vis.synth)
- automatiseringsprobleem
- begripsprobleem
- spellingsprobleem

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Bijkomende factoren:
- leescultuur thuis
- individuele factoren
- zelfvertrouwen
- motivatie
instructiegevoeligheid
Adviezen groep 4 / 5:

rijk /voldoende / zwak
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Score kind:

Bijlage 7: SCOREFORMULIER TOETSEN BEGINNENDE GELETTERDHEID
Niveaus van vaardigheden groep 1 en 2: totaaloverzicht

Naam

Groep 1

Groep 2

Rijmtoets
1

Woordenschattoets 1

Woordenschattoets
2

Woordenschattoets
2

Letterkennis
toets
1

Letterkennis
toets
2

Analyse
toets
1

Analyse
Toets
1

Synthese
toets
1

Synthese
toets
2

Benoemen
cijfers en
letters

april

april

oktober

mei

oktober

mei

oktober

mei

oktober

mei

april
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Leerlijn Rekenen- F1 niveau -> kader- en basisberoepsniveau
Einddoelen Tweede Leerweg Rekenen - referentieniveau 1F
Voor einde basisonderwijs zijn twee referentieniveaus voor Rekenen geformuleerd: fundamenteel
niveau 1F en streefniveau 1S.
Kinderen die 1F halen, kunnen drempelloos doorstromen in het vmbo-kb en vmbo-bb. Kinderen die 1S
halen, kunnen zonder problemen starten in vmbo-t of vmbo-gt. Een grote groep kinderen kan veel meer
dan 1S. Zij gaan naar havo en vwo.
Fundamenteel niveau 1F beschrijft het minimum dat beheerst zou moeten worden aan het einde van de
basisschool op de gebieden getallen, getalrelaties, rekenen, verhoudingen, meetkunde en meten,
verbanden leggen. F1 richt zich op kinderen die na de basisschool naar de Basisberoepsgerichte (BB)- of
de Kaderberoepsgerichte (KB) Leerweg in het VMBO gaan. In grote lijnen is als norm van beheersing
voor 1F genomen, datgene wat de percentiel 25 leerling uit het PPON-onderzoek 2004 goed beheerst.
Voor de meeste domeinen betekent dit dat de gemiddelde KB-leerling dit niveau op dit moment bereikt.
Er kan geschrapt worden in het leerstofaanbod van de methode. De kinderen die met een specifieke
leerweg met doelen bij 1F gaan werken hoeven immers niet alle stof die de methode biedt te
beheersen.
In de leerstof van groep 7 en 8 wordt veel geschrapt, behalve:
- elementaire activiteiten rond procenten
- relatie tussen basisbreuken/verhoudingen en procenten
- elementair begrip van kommagetallen
- eenvoudige toepassingen en basismaten uit het meten.
Uit de stof van groep 6 wordt weggelaten:
- getalbegrip met grote getallen boven de 10.000
- (cijferend) rekenen met grote en moeilijke getallen
- vergaand gedetailleerd handig en schattend rekenen.
De leerstof van groep 3, 4 en 5 moet beheerst worden met daarbij extra aandacht voor: inzicht in
bewerkingen, rekenen met de rekenmachine en rekenen in het dagelijks leven (geld, tijd en meten).
Voor ongeveer 50% van de KB-kinderen, voor ongeveer 75% van de BB-kinderen en voor kinderen die
naar het Praktijkonderwijs en LWOO gaan, is deze norm dus erg hoog, te hoog. We vinden dat het
niveau van deze groep omhoog moet, en daar kan aan gewerkt worden. Maar wat als zij deze norm niet
halen? Want natuurlijk zijn er kinderen in het basisonderwijs die deze lat, of dit geformuleerde
referentieniveau niet zullen en kunnen halen ondanks alle (extra) inspanningen. Bij sommige kinderen
blijkt dat ze het niet halen, ook al proberen ze het, bij andere kinderen weten we al bij voorbaat dat ze
het niet zullen en kunnen bereiken, gezien de potentie en leermogelijkheden die zij hebben. Voor hen
moeten dus ook andere, aangepaste rekendoelen worden vastgesteld. Deze zijn te vinden vanaf blz. 36.
De formuleringen van 1F zijn compact en vaak voorbeeldmatig, de beschrijving is niet voldoende om de
onderwijspraktijk op af te stemmen. Daarom zijn doelen geformuleerd bij 1F, geïllustreerd met
voorbeelden die aansluiten bij het rekenonderwijs in de basisschool en de leerlijnen en indelingen die
gebruikt worden in rekenmethodes en toetsen. De doelen voor 1Fstaan per rekendomein in de
onderstaande tabel beschreven. Tevens is te zien onder welk subdomein van de referentieniveaus deze
doelen vallen.
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Domeinen van de referentieniveau 1F

Doelen bij 1F einde basisonderwijs

1

Getallen

2

Verhoudingen

3

Meten

4

Meetkunde

5
6

Verbanden
Wiskundig inzicht en handelen

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Getallen en getalrelaties
Basisoperaties
Hoofdrekenen / Handig rekenen
Bewerkingen
Rekenmachine
Breuken
Procenten
Verhoudingen
Geld
Tijd
Lengte / Omtrek
Oppervlakte
Inhoud
Gewicht
Temperatuur
Plattegronden
Oriënteren en lokaliseren
Vlakke en ruimtelijke figuren
Tabellen en grafieken

1. Getallen
01 - Getallen en getalrelaties: hele getallen
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Kunnen koppelen van uitspraak en schrijfwijze van
getallen

Hoe schrijf je 'vijftienhonderd' / 'zestigduizend' in
cijfers?
Nederland heeft ongeveer 16 miljoen mensen. Hoe
schrijf je 'zestien miljoen' in cijfers?

De telrij tot 100.000 'kunnen opzeggen' op basis van de
structuur in de telrij en de structuur van getallen

De kilometerteller van de auto staat op 35.397. Wat zal
er komen te staan als we weer een kilometer verder
rijden? En daarna? Kun je zo doortellen? Hoe weet je
eigenlijk wat er dan komt, je kent toch niet al die
getallen uit je hoofd?
Welk getal komt voor 6000, welk getal komt na 5999?
- Tel terug met sprongen van 1: 2503-2502-....-....
- 1345, 1335, 1325, tel terug met sprongen van 10
(denk ook aan geld)
- 2 euro minder dan 1000 euro, hoeveel is dat?

Kunnen doortellen en terugtellen vanaf willekeurige
getallen onder ±10.000 met sprongen van 1, 10, 100,
1000

Doortellen en terugtellen met mooie ronde getallen
zoals 20, 50, 200, vanaf ronde getallen

- Tel vanaf 1250 door met sprongen van 50 (of 250)
- Tel vanaf 2000 terug met sprongen van 20

Kunnen vergelijken en ordenen van getallen onder
±10.000

Van enkele getallen bepalen welke het grootste is (Wat
is de duurste computer, goedkoopste auto? Welke
route is het verste rijden? Welke producten zijn meer
dan 500 euro? Wat is eerder/later gebeurd in de tijd
(jaartallen))
Enkele getallen in volgorde zetten van klein naar groot
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(jaartallen, prijzen, afstanden, aantal inwoners, kale
getallen)
Tussen welke honderdtallen ligt 485? Tussen welke
duizendtallen ligt 6789?
Getallen tot ±10.000 globaal en precies kunnen
plaatsen op een getallenlijn (Het gaat bij globaal
plaatsen alleen om heel voor de hand liggende
afrondingen.)

- Waar ligt 598 of 290 ongeveer op de lijn van 1-1000?
- Waar ligt 7500 ongeveer op de lijn tussen 0 en
10.000?
- Van a naar b is het 1500 km, waar is dan ongeveer
1200 km?
- Tussen welke duizendtallen ligt 2789 op deze
getallenlijn?
- Ligt 5891 dichter bij 5000 of dichter bij 6000?

Betekenis kunnen geven aan getallen door ze te
relateren aan toepassingssituaties uit het dagelijks
leven, waaronder ook begrip hebben van 'miljoen' en
'miljard';

Is 600 of 5 veel? In welke situatie wel (5 knuffels
hebben is niet zo veel, 5 fietsen hebben wel!; 600
knuffels is veel, maar 600 zandkorrels weer niet), in
welke niet?

Kunnen denken in orde van grootte van getallen

Contexten interpreteren: bevolking in miljoenen,
bijvoorbeeld 3 miljoen, 4 miljard, 60 duizend. Welke
orde van grootte gebruik jij bij aantallen kinderen op
school, inwoners van je woonplaats, leden van de
sportclub? Lengte van mensen, aantallen huisdieren)?
In de stad Isma wonen 17.779 mensen en in Almo
wonen 769 mensen. Voor de vakantiefolder worden
deze aantallen afgerond. Wat is een goede afronding
voor beide aantallen inwoners?

Kunnen afronden van getallen tot ±10.000, waarbij het
doel (en eventueel context) bepaalt wat de
nauwkeurigheid van die afronding is

Weten hoe ons tientallig positiestelsel is opgebouwd
en de betekenis en waarde van cijfers en hun plaats in
getallen kennen en toepassen in contexten
(samenstellen en splitsen in duizendtallen,
honderdtallen, tientallen en eenheden)

- 6400=4x100+6x.....
- Geldbedragen uiteen kunnen leggen en samenstellen:
er zijn 6 honderdjes, 4 tientjes en 3
losse euro's, hoeveel is dat samen?
- Er zijn 12 tientjes, hoeveel euro is dat? 14 tientjes en
één honderdje, hoeveel euro is dat
bij elkaar?
- 789 potloden, hoeveel volle dozen van 100 kun je
hiermee vullen??
- Hoeveel is de 8 waard in 1689?
- De kilometerteller van de nieuwe auto staat op
15.399. Welke cijfers veranderen als we
één kilometer verder zijn? En als we 100 kilometer
verder gereden zijn?

Aanvullen tot (en splitsen van) ronde getallen op basis
van het tientallig stelsel (100, 500, 1000, 10.000)

- 100 = 49 + ......
- 925 + _____ = 1000
- splitstabellen invullen

01 - Getallen en getalrelaties: kommagetallen
Fundamentele doelen
Koppelen van uitspraak en schrijfwijze van veel
voorkomende eenvoudige kommagetallen

Voorbeelden
- Hoe schrijf je 'vijfenveertig honderdsten' in cijfers?
- Nederland heeft ongeveer 16,5 miljoen inwoners. Hoe
schrijf je 16,5 miljoen in cijfers?
- Zet maar 'anderhalf brood' op het boodschappenlijstje.
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Hoe schrijf je 'anderhalf' in cijfers?
Elementaire kommagetallen kunnen plaatsen op een
getallenlijn, zowel precies als globaal (kale getallenlijn
of maatlijn)
Elementaire kommagetallen kunnen vergelijken en
ordenen

- Waar ligt 0,2 of 0,75 op de getallenlijn tussen 0 en 1?
- 1,495 gram, waar staat de pijl op de weegschaal dan
ongeveer?
- 1,5 liter in de kan, tot waar is dat ongeveer?
- Wat is meer: 0,5 of 0,05?
- Geldbedragen, gewichten, lengtes ordenen
- 45,8 is dat meer of minder dan 44,9?
- Zet in volgorde: 2,5; 25; 2,05

Kunnen afronden van eenvoudige kommagetallen
binnen contexten die zich daartoe lenen

- Het wereldrecord verspringen voor mannen is 8,95
meter; dat is bijna .... meter
- De broek kost 48,99 euro, dat is bijna ..... euro

Weten hoe ons decimale positiestelsel is opgebouwd
met hele getallen en kommagetallen en de betekenis
en waarde van cijfers en hun plaats in kommagetallen
kennen

- Hoe vaak past 0,01 in 1? en in 10? en in 100?
- Welk cijfer staat op de plaats van de honderdsten in
het getal 425,36?
- Op de kilometerteller van de fiets staat dat we 8,28 km
hebben gefietst. Als we nu
doorfietsen, welk cijfer verandert dan het eerst? Wat
wordt het dan?
- Hoeveel is de 2 waard in 0,25?

02 - Basisoperaties: splitsen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
Automatiseren en memoriseren* (zonder kladpapier)
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Splitsingen, optellingen en aftrekkingen onder 20 uit
het hoofd kennen

-8 kun je splitsen in 5 en ..;
-3+ 5; 7 + 9
-8 - 6; 17 - 9; 19 – 12

Producten uit de tafels van vermenigvuldiging (tot en
met 10) uit het hoofd kennen

- 3 x 5; 7 x 9

Uit het hoofd vlot kunnen optellen en aftrekken onder
100, ook met eenvoudige kommagetallen

- 23 + 5; 77 + 9; 52 + 8
- 67 + 30
- 0,8 + 0,7; 1,48 + 0,50; 2,5 + 0,25; 0,25 + 9,5
- 28 - 5; 86 - 9; 80 - 6
- 67 - 30
- 1 - 0,8; 1 - 0,25; 1 - 0,01

Delingen uit de tafels (tot en met 10) uitrekenen

- 45 : 5; 32 : 8

Uit het hoofd kunnen vermenigvuldigen met 10, 100
en 1000 en kunnen delen door 10, 100 en 1000, ook
bij eenvoudige kommagetallen

65 x 10; 10 x 65; 23 x 100; 100 x 23; 345 x 10;
5 x 1000
- 560 : 10; 3600 : 10; 3600 : 100
- 1000 x 2,5; 10 x 0,45; 75 : 10; 0,25 x 100; 100 x 4,5;
4 x 0,5

Uit het hoofd berekenen van optellingen,
aftrekkingen,
vermenigvuldigingen en delingen naar analogie (met
beperkt aantal nullen)

- 30 + 50; 400 + 70; 7000 + 9000; 9000 + 30
- 6250 + 750; 640 + 90; 6400 + 900
- 80 - 60; 1200 - 800; 1200 - 30; 8000 - 750; 500 - 13
- 40 x 7; 40 x 70; 8 x 900; 200 x 80; 3 x 2000;
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12 kun je splitsen in 7 en ..

50 x 200
- 320 : 8; 3200 : 8; 4000 : 50
* Cito gaat in de Leerlingvolgsysteemtoetsen uit van een uitrekentijd van 7 seconden per opgave.
We maken hier geen onderscheid tussen automatiseren (vlot binnen enkele seconden berekenen)
en memoriseren (direct weten).

03 - Hoofdrekenen en handig rekenen: optellen, aftrekken
(Zonder rekenmachine - notaties op papier zijn toegestaan)*
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Handig en efficiënt optellen waarbij een doelmatige
oplossingsmanier wordt gekozen op basis van inzicht
in de eigenschappen van bewerkingen en in
de structuur van getallen. Dit met eenvoudige
getallen die zich specifiek voor de oplossingsstrategieën lenen: verwisselen, hergroeperen,
compenseren, rijgen, splitsen.

- verwisselen: 17 + 61=61 + 17
- hergroeperen: 125 + 95 + 75=125 + 75 + 95
- indirect compenseren: 67 + 198 = 67 + (200 - 2); 12,99
+ 1,99 = 13,00 + 2,00 -,02
- direct compenseren: 67 + 198 = (67 - 2) + (198 + 2) =65
+ 200
- rijgen: 67 + 35 = 67 + 30 + 5; 168 + 7 = 168 + 2 + 5
- splitsen: 67 + 26 = (60 + 20) + (7 + 6)
Zowel kaal als in eenvoudige contextsituaties.

Handig, efficiënt aftrekken waarbij een doelmatige
oplossingsmanier wordt gekozen op basis van inzicht
in de eigenschappen van bewerkingen en in de
structuur van getallen. Dit met eenvoudige getallen
die zich specifiek voor de oplossingsstrategieën lenen:
hergroeperen, hergroeperen en samennemen, verschil
bepalen/aanvullen, compenseren, rijgen.

- hergroeperen: 165 - 49 - 65 = 165 - 65 - 49
- hergroeperen/samennemen: 250 - 75 - 25 = 250 - (75 +
25)
- verschil bepalen/aanvullen: 203 - 198 is het verschil
tussen 203 en 198: 198 +… = 203
- indirect compenseren: 500 - 299 = 500 - 300 + 1
- direct compenseren: 500 - 299 = (500 + 1) - (299 + 1)
=501- 200
- rijgen: 57 - 38 = 57 - 30 - 8
Zowel kaal als in eenvoudige contextsituaties.

Globaal kunnen optellen en aftrekken (schattend
rekenen) als controle voor rekenen op de
rekenmachine of als een globaal antwoord voldoet in
de context met getallen die zich hiervoor lenen.

- Rekenen met kassabonnen met bedragen die
eenvoudig zijn af te ronden:
- 2,95; 3,98; 3,99; samen ongeveer .... euro of: Heb je
genoeg aan een tientje?
- 1589 - 203 is ongeveer 1600 - 200

* Bij de Leerlingvolgsysteemtoetsen van het Cito mogen kinderen bij deze hoofdrekenopgaven geen
Uitrekenpapier gebruiken Dit komt mede door het feit dat anders niet nagegaan kan worden in hoeverre
kinderen handige oplossingsmanieren hebben gebruikt, immers het toepassen van andere procedures
levert meer rekenwerk op en grotere kans op fouten. Toch kan het zijn dat de kinderen dergelijke
opgaven met een enkele notitie op papier beter maken, omdat het geheugen minder belast wordt.
Het lijkt niet nodig dit uit het hoofd te moeten kunnen. Daarom geven we hier aan dat het met tussennotaties
op papier mag.

03 - Hoofdrekenen en handig rekenen: vermenigvuldigen, delen
(Zonder rekenmachine - notaties op papier zijn toegestaan)
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Fundamentele doelen

Voorbeelden

Handig en efficiënt vermenigvuldigen waarbij een
doelmatige oplossingsmanier wordt gekozen op basis
van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en
in de structuur van getallen. Dit met eenvoudige
getallen die zich specifiek voor de oplossingsstrategieën lenen:verwisselen, hergroeperen,
samennemen, compenseren, splitsen, (herhaald)
verdubbelen, halveren.

- verwisselen: 18 x 5 = 5 x 18
- hergroeperen: 2 x 8 x 5 = (2 x 5) x 8 = 10 x 8
- samennemen: 4 x 18 + 2 x 18 = 6 x 18
- compenseren: 4 x 99 = 4 x (100-1) = 4 x 100 - 4 x 1; 3 x
2,98 3 x 3,00-3 x 0,02 (denk aan geld)
- splitsen: 7 x 18 = 7 x 10 + 7 x 8; 12 x 8 = 10 x 8 + 2 x 8
- (herhaald) verdubbelen: 3 x 24 = 72, 6 x 24 is het
dubbele van 72
- halveren: 10 x 12 = 120, 5 x 12 is de helft van 120
- Zowel kaal als in eenvoudige contextsituaties.

Handig en efficiënt delen waarbij een doelmatige
oplossingsmanier wordt gekozen op basis van inzicht
in de eigenschappen van bewerkingen en in
de structuur van getallen. Dit met eenvoudige
getallen die zich specifiek voor de oplossingsstrategieën lenen:splitsen, compenseren, delen als
inverse van vermenigvuldigen, delen met rest.

-splitsen (van het deeltal): 48 : 4 is (40 : 4) en (8 : 4)
- compenseren:
- delen als inverse van vermenigvuldigen (100 : 25 kun je
berekenen via ... x 25 = 100); 10:0,5: hoe vaak past 0,5
in 10 (hoeveel blikken van 0,5 liter kun je halen uit een
kan van 10 liter?)
- delen met rest (in contexten de rest interpreteren of
verwerken): er zijn 35 kinderen die met de auto mee
moeten. In elke auto mogen vier kinderen; Hoeveel
auto's zijn er nodig?
- Zowel kaal als in eenvoudige contextsituaties.

Globaal kunnen vermenigvuldigen en delen
(schattend rekenen) als controle voor rekenen op de
rekenmachine of als een globaal antwoord voldoet in
de context met getallen die zich hiervoor lenen.

- Nienke wil vier pennen kopen van 2,98 per stuk. Ze
heeft een briefje
van 10 euro. Heeft ze genoeg?
- 5 x 19,50 is ongeveer ....; 29 x 42 is ongeveer 30 x 40

04 - Bewerkingen: optellen, aftrekken
(Notaties op papier toegestaan)
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Kunnen optellen en aftrekken (waaronder ook verschil
bepalen) met getallen onder ±1000. (Procedures
kunnen zijn: rijgen, splitsen, handig
rekenen, kolomsgewijs rekenen, cijferen) Zonder
rekenmachine.

- 235 + 349; 578 + 736
- 678 - 384; 600 - 597; 1268 - 385
- en toepassen in eenvoudige dagelijkse contexten als
geld, meetsituaties en situaties met hoeveelheden:
Op basisschool de Klimop zitten 456 kinderen en op de
Smalle Weegbree zitten 398 kinderen. Op welke school
zitten meer kinderen? Hoeveel meer? De kinderen gaan
samen op schoolreisje. Hoeveel kinderen zijn dat in
totaal?

Kunnen optellen en aftrekken (waaronder ook verschil
bepalen) van grotere getallen boven ±1000 en
kommagetallen. (Procedures kunnen zijn: rijgen,
splitsen, hoofdrekenen, cijferen of oplossen met de
rekenmachine)

- 13,35 + 37,99 + 125,99 (geld)
- 2500 - 1239
- en toepassen in eenvoudige dagelijkse contexten met
aantallen,geld en meetsituaties

Globaal schattend kunnen optellen/aftrekken als

Rekenen met kassabonnen of met bedragen die
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controle voor rekenen op de rekenmachine of als een
globaal antwoord voldoet in de context met
getallen die zich hiervoor lenen.

eenvoudig zijn af te ronden:
Pim koopt kleren: een trui voor12,95; een broek voor
49,98; en Tshirt voor 9,99; samen ongeveer .... euro of:
Heeft hij genoeg aan een briefje van 100 euro?

04 - Bewerkingen: Vermenigvuldigen en delen
(Notaties op papier toegestaan)
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Vermenigvuldigen van een getal met één cijfer met
een getal met twee of drie cijfers;

- 6 x 28 = ; 7 x 165 =
- 5 dozen van 335 blikjes, hoeveel blikjes zijn dat in
totaal?
- 35 x 67 = ; 3 x € 2,75=
- 5 uur werken voor € 5,75 per uur
- en toepassen in eenvoudige dagelijkse contexten als
geld en meetsituaties en met aantallen.

Vermenigvuldigen van getal van twee cijfers met een
getal met twee cijfers. (Procedures kunnen zijn:
splitsen, handig rekenen, vormen van kolomsgewijs
rekenen, cijferen). Zonder rekenmachine.
Vermenigvuldigen in toepassingssituaties en met
grotere getallen en kommagetallen met behulp van
eigen procedures of de rekenmachine

- 36 uur werken voor € 5,75 per uur
- 24 x 135
- en toepassen in eenvoudige dagelijkse contexten als
geld en meetsituaties en met aantallen

Globaal schattend kunnen vermenigvuldigen als
controle voor rekenen op de rekenmachine of als een
globaal antwoord voldoet in de context met
getallen die zich hiervoor lenen.

Rekenen met geldbedragen die eenvoudig zijn af te
ronden:
- 4 shirts van 29 euro: samen ongeveer .... euro
- 6 borden van 2,95 euro, samen ongeveer ....
- 4 vliegtickets van 289 euro per stuk, hoeveel gaat ons
dat ongeveer kosten?

Getallen met maximaal drie cijfers delen door een
getal met maximaal 2 cijfers, al dan niet met een rest.
Dit kan via opvermenigvuldigen, de
verdeeleigenschap, een vorm van kolomgewijs delen
of cijferend delen. In principe zonder de
rekenmachine.

- 132 : 6; 132 : 16
- en toepassen in eenvoudige dagelijkse contexten als
geld en meetsituaties
en met aantallen:De 435 kinderen van basisschool
Landweert moeten voor de sportdag in 8 gelijke
groepen worden verdeeld. Hoeveel kinderen
zijn dat per groep? Kinderen die overblijven, mogen
helpen bij de gymtoestellen. Hoeveel kinderen zijn dat?

Delen in toepassingssituaties en met grotere getallen
en kommagetallen volgens eigen gekozen procedures
of met behulp van de rekenmachine

- 1245 : 125
- De rekening van € 5,50 delen in drieën, hoeveel moet
ieder betalen?
- 11 : 5
- Een chocoladeletter kost € 1,99. Kan ik er dan 5 kopen
voor 10 euro of heb ik geld te kort?
- Kenau kan 5 T-shirts kopen voor 48 euro. Hoeveel kost
een shirt dan ongeveer?

Globaal schattend kunnen delen als controle voor
rekenen op de rekenmachine of als een globaal
antwoord voldoet in de context met getallen die zich
hiervoor lenen.
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05 - Rekenmachine
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Kunnen uitvoeren van eenvoudige bewerkingen met
hele getallen en kommagetallen op de rekenmachine
met behulp van de meest elementaire
operatietoetsen (+, -, x, :, =)

- Contextproblemen die in de methode aangeboden
worden vertalen in een bewerking en oplossen met de
rekenmachine
- Kale opgaven uitrekenen met de rekenmachine

Contextproblemen die in de methode aangeboden
worden vertalen in een bewerking en oplossen met
de rekenmachine

- Kale opgaven uitrekenen met de rekenmachine

Kunnen interpreteren van 'de rest' bij een deling die
op de rekenmachine is uitgevoerd

- Er zijn 2806 supporters die met bussen vervoerd
moeten worden. In elke bus mogen 48 mensen. Rinke
rekent uit op de rekenmachine dat er dan 58,4583333
bussen nodig zijn. Hoeveel bussen zijn er dan
nodig? Of: Wat betekent dit nu?

Kritisch kunnen controleren van uit te voeren/
uitgevoerde bewerkingen op de rekenmachine op
leesfouten en intypfouten, eventueel via schatten

- De uitkomst op de rekenmachine in verband brengen
met de ingetypte bewerking: kan de uitkomst kloppen
(globaal schatten) of nogmaals uitvoeren ter controle:
45,67 : 9 = 5074. Marlies heeft de komma vergeten en
het antwoord.
Waar moet de komma staan?
- Bij een rekenmachine waarbij de bewerking in het
scherm staat, deze vergelijken met de in te voeren
bewerking

Weten of reeks van bewerkingen wel of niet achter
elkaar mag worden uitgevoerd op de rekenmachine;
correct kunnen uitvoeren van deelhandelingen en
samenvoegen van deeluitkomsten

In toepassingssituaties mag niet alles zomaar achter
elkaar uitgerekend worden: 3 koffie van 1,75 + 3 taartjes
van 2,15, hoe reken je dit dan uit?

2. Verhoudingen
06 - Breuken
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Begrip hebben van de verschillende betekenissen en
notatievormen in breuken

De breuk als notatievorm om een deel van een geheel
(deel van de grond) of deel van een hoeveelheid (deel
van de Nederlanders) aan te geven of als verhouding (3
van elke 4, is drievierde deel)

Uitspraak en schrijfwijze van breuken kennen, ook van
bijzondere benamingen

= zesachtste
deel,

= twintig
honderdste

is drievierde maar ook wel driekwart,
Stambreuken en elementaire breuken met elkaar
kunnen vergelijken

Wat is groter/meer,¼ taart of ½ taart
Is ¾ kg meer of minder dan ½ kg?
Wat is meer: ¼ of ½ liter
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is een

Complement kunnen bepalen
Elementaire breuken kunnen plaatsen op een
getallenlijn in betekenisvolle situaties

deel uitgegeven, welk deel nog over?
Waar ligt ½ op de lijn tussen 0 en 1 liter
Waar ligt 1 ½ op de getallenlijn van 1 tot 2 (liter)?

Elementaire verdeling in breuken kunnen weergeven
in en aflezen uit een tekening (zoals strook, cirkel,
rechthoek)

deel van de klas wil naar de Efteling. De rest wil naar de dierentuin.
strook. Welk deel van de klas wil naar de dierentuin?

deel van de tuin wordt gras, de rest bloemen. Kleur de verdeling in d
Met veelvoorkomende breuken in betekenisvolle
contexten kunnen rekenen en eventueel hierbij
gelijknamig maken en de 'helen eruit halen'
Deel van een hoeveelheid kunnen bepalen waar het
gaat om elementaire breuken en eenvoudige ronde
getallen (ook schattend/ongeveer rekenen)

liter en

liter melk toevoegen, hoeveel is dat samen?

Twee flessen cola van 1 ½ liter = samen …. liter
Hoeveel pakjes van ¼ liter zijn samen 1 ½ liter?
deel van 600 (mensen); ¼ deel van 1000 (ml)
deel van 1000 (gram)
deel/de helft van 1489 mensen, dat zijn er ongeveer
deel van de klas met 24 kinderen

Breuken kunnen omzetten in een decimaal
breuk/kommagetal met behulp van de rekenmachine
(en indien nodig afronden)

= 1 : 3 = 0,333333;

3 : 4 = 0,75

= 20 : 100 = 0,20 of 0,2
Elementaire breuken kunnen omzetten in
kommagetallen en percentages (ook als feitenkennis);
in het bijzonder omzetten van breuken met noemer 2,
4, 10, 100 naar kommagetallen en percentages en
omgekeerd

= 50% = 0,5 of 0,50;

= 1% = 0,01
3,5 = 3 en

07 - Procenten
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Elementair inzicht hebben in procenten en
percentages. Percentage zien als:
- verhouding
- deel/verdeling van geheel of hoeveelheid
- rente, korting of winst
vooral in toepassingssituaties

In een gesprek over het symbool dat voor percentages
gebruikt wordt, bespreken kinderen wat het betekent
en waar je het tegenkomt.
Het heeft te maken met meer, minder, winst, verlies. Ze
bespreken wat bijvoorbeeld 50% betekent en bespreken
ook het begrip, '1 van elke 2' of '1 op de 2', 'de helft'.
- 1 op de 4 kinderen komt met de fiets naar school.
Hoeveel procent is dat?

Percentages precies en globaal schattend kunnen
aflezen en kunnen inkleuren in een ingedeeld
cirkeldiagram en strook

Een cirkeldiagram of strook, verdeeld in honderdsten,
tienden of kwarten geeft de uitslag van een stemming in
procenten.
- Hoeveel procent van de kinderen stemt voor?
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= 75%

- Hoeveel procent stemt tegen?
- En hoeveel procent zegt dat ze geen mening hebben?
Je ziet de uitslag van een enquête in de klas:
- 50% van de kinderen wil naar de dierentuin
- 25% van de kinderen wil naar het zwembad
- de rest wil naar de speeltuin. Kleur de verdeling in de
cirkel.
Percentages van een verdeling kunnen optellen en
aanvullen tot 100% (het complement kunnen
berekenen)

Een trui is gemaakt van katoen en nylon: 85% katoen, en
de rest nylon. Hoeveel procent nylon zit in de trui?
- Van de kinderen bij ons op school komt 25% lopend en
60% met de fiets. De rest van de kinderen komt met de
auto. Hoeveel procent komt met de auto?

Berekeningen uitvoeren met eenvoudige percentages
en mooie getallen via het rekenen met breuken,
verhoudingen of via de 1%-regel, met name in
contextsituaties: korting/winst/rente
berekenen én nieuwe bedrag/aantal berekenen. Dit
zowel precies als globaal (via afronden)

Jantina koopt een broek van 80 euro. Bij de kassa krijgt
ze 10% (of 50% of 20%) korting.
- Hoeveel euro korting krijgt Jantina?
- Hoeveel euro moet Jantina nu betalen voor de broek?
Aan de wandelvierdaagse doen 14.929 mensen mee.
10% haalt de eindstreep niet.
- Hoeveel mensen zijn dat ongeveer? (vier keuzes
gegeven)
Jop moet voor de Mp3 speler 100 euro betalen in plaats
van 200 euro. Hoeveel procent korting krijgt hij dan?

Op basis van eenvoudige ronde getallen in een
context, het percentage berekenen (hoeveel procent
winst/verlies/toename)
Eenvoudige en veel voorkomende percentages
kunnen omzetten in:
- een verhouding
- een breuk
- een kommagetal

Alle hele percentages tot 100% kunnen omzetten in
honderdsten (als breuk en als kommagetal) en
omgekeerd

- 10% = 1 op de 10, = 0,10x, = 1/10 deel
- 25% van de kinderen komt op de fiets naar school, dat
is 1 op de .. kinderen; welk deel
is dat van de kinderen?
- De helft van de kinderen in de klas wil met schoolreisje
naar de dierentuin. Hoeveel
procent is dat?
3% =

= 0,03;

19% =

= 0,19

0,15 =

= 15%;

0,55 =

= 55%

08 - Verhoudingen
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Begrip hebben van verhoudingen in verschillende
dagelijkse situaties

Verhouding herkennen bij gebruik van recepten, snelheid,
prijs per stuk/kg/liter, mengen, afstanden, vergelijken van
groepen met een
kenmerk, vergroten en verkleinen, schaal

De taal (uitspraak en schrijfwijze) kennen waarmee
verhoudingen in dagelijkse situaties worden
beschreven (zoals .. op de .. ; .. van de .. ;
schaallijn; .. keer zo groot/veel/zwaar/lang; .. per ..;
en in een breuk of percentage

1 op de 3 kinderen in de klas gaat deze vakantie naar het
buitenland.
Wat betekent dat?
- ____________ = op de kaart is 5 km in werkelijkheid.
Wat betekent dat?
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- 1 op de 2 betekent ….. deel of 50%
- 3,50 euro per kg
Eenvoudige verhoudingsproblemen (met
mooie,passende getallen) kunnen oplossen

- Recepten: 2 eieren voor 3 personen, hoeveel eieren
voor 6 personen?
- Reclame cd-roms: 3 halen, 2 betalen. Stijn wil 6 cdroms, hoeveel moet hij er dan betalen?
- Verf: 3 liter voor 10 m2. Hoeveel liter nodig voor 30m2?
- Je loopt 4 km per uur; hoe lang doe je dan ongeveer
over
een tocht van 12 km? En van 2 km?
- Voor 20 stuks betaal je 12 euro. Hoeveel betaal je dan
voor 10 of 30 stuks?
- 1 op de 10 kinderen komt met de fiets naar school.
Hoeveel kinderen zijn dat in een klas van 30 kinderen?
- Je betaalt € 18,- voor 6 pakken. Hoeveel kosten dan 3
pakken? En hoeveel kosten dan 5 pakken?

Kunnen werken met een vermenigvuldigtabel /
verhoudingstabel

Bovenstaande contextproblemen in een
vermenigvuldigtabel/ verhoudingstabel noteren en
oplossen en eventueel met meer getallen invullen

Eenvoudige verhoudingen met elkaar kunnen
vergelijken

- 1 op de 3 kinderen in de klas gaat deze vakantie naar het
buitenland.
Wat betekent dat? Is dat meer of minder dan de helft?

Kunnen werken met een schaallijn (afpassen en
rekenen)

- Je ziet het schaallijntje. Hoe groot is de afstand van dat
lijntje in werkelijkheid?
- Hoeveel keer past het schaallijntje in de totale afstand?

Relatie doorzien tussen verhoudingen en breuken en
verhoudingen en procenten en kunnen toepassen in
eenvoudige situaties met elementaire
verhoudingen / breuken/ percentages

- 1 op de 2 betekent deel of 50%
- In de krant staat dat 1 op de 4 fietsers bij de controle
geen verlichting had. Hoeveel procent is dat? Er werden
80 mensen gecontroleerd, hoeveel hadden geen
verlichting?

3. Meten
09 - Geld
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Weten welke eurobiljetten en euromunten er zijn en
welke waarde ze hebben

-Alle briefjes en munten bekijken en in volgorde van
waarde leggen en de waarden benoemen
- Welke munten hebben we allemaal bij ons geld? Weet
je ze allemaal?
Welke briefjes zijn er? Heb je ze allemaal wel eens
gezien
- Welke munten en briefjes worden denk je het meest
gebruikt? Waarom denk je dat?
- € 1,65 is 1 euro en 65 eurocent (of cent) of 165
eurocent
- € 0,02 is 2 eurocent

Uitspraak en notatiewijzen van geldbedragen kennen
en kunnen interpreteren

Veel voorkomende bedragen kunnen samenstellen

-De dvd van Di-Rect kost € 24,75
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met (zo min mogelijk) biljetten en munten,handelend
en via afbeeldingen/beschrijvingen op
papier

Aangeven met welke biljetten en munten
terugbetaald kan worden in winkelsituaties

Hoe kun je dat bedrag precies betalen? Kan het ook nog
anders?
Hoe kan het met zo min mogelijk briefjes en munten?
- Je ziet 2 briefjes van 100 euro, 1 van 5 euro, 2 van 10.
Hoeveel euro is dat bij elkaar?
Vergelijken van twee groepjes met munten of briefjes.
Waar ligt meer? Hoeveel euro ligt er?
- Mette koopt een computerspelletje van 44,50 euro. Ze
betaalt met een briefje van 50 euro. Welke munten/
briefjes kan ze terugkrijgen? Weet je meer manieren?

Kunnen wisselen van eenvoudige bedragen in één
biljet/muntsoort en wisselen van de ene
biljet/muntsoort in een ander biljet/muntsoort

- Martien heeft 3 euro. Hij wil die inwisselen voor
munten van 50 eurocent. Hoeveel van die munten krijgt
hij dan?
- Anna heeft 2 briefjes van 20 euro, hoeveel briefjes van
5 euro kan ze daarvoor wisselen?

Globaal schatten van het totaal van enkele bedragen;

Je koopt: 2 broden van 1,98 per stuk en 3 pakken melk
van 0,48 per stuk. Hoeveel moet je ongeveer betalen?
Kun je met 5 euro deze boodschappen betalen?

Enig inzicht hebben in de orde van grootte van veel
voorkomende prijzen in het dagelijks leven

Hoe duur is een brood ongeveer: 15 eurocent, 1,50
euro, 15 euro
- Wat kun je allemaal kopen voor 5 euro? En voor 50
euro?

10 - Tijd, klok en kalender
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Besef hebben van het verstrijken van tijd,
gebeurtenissen in de tijd kunnen ordenen en
interpreteren

- De juf heeft de hele dag vandaag foto's gemaakt van
wat er in de klas is gebeurd. Kunnen we ze samen nog
op volgorde leggen? Wat was er eerst, wat daarna?
- Wat heb je allemaal gedaan voordat je naar school toe
kwam vanmorgen? Duurde dat allemaal even lang? Wat
duurde langer,tanden poetsen of aankleden?
- Hoe komt het dat een speelkwartiertje zo om is en een
kwartier wachten tot je naar het zwembad kan, zo lang
duurt?

Kunnen aflezen van alle analoge tijden en digitale
tijden;
Omzetten van analoge tijden in digitale tijden en
omgekeerd

- Hoe laat is het eigenlijk?
- Op de computer staat dat het 10.48 is. Klopt dat met
de wijzerklok die in de klas hangt?
- Op de wijzerklok zie je niet of het voor of na 12 uur 's
middags is. Hoe zie je dat wel op de digitale klok?
- Welke twee digitale tijden horen bij half 7?
- Het is 13.15. Hoe laat is dat? Is dat 's nachts of
overdag?

In eenvoudige, betekenisvolle situaties met gegeven
tijden, de tijdsduur of een tijdstip bepalen,
bijvoorbeeld bij bus/treinregeling, televisiegids
Teletekst, school- en openingstijden, koken

Het is half 2. Over een uur en een kwartier moeten we
al bij de trein zijn. Hoe laat is het dan?
- We zijn van 13.00 tot 15.15 op school. Hoe lang is dat?
- Kijk eens op Teletekst hoe lang 'Sport for Kids' duurt.

Kennen van de begrippen seconde, minuut, kwartier,
uur, dag, week, maand, jaar, eeuw en kunnen
omrekenen van veel voorkomende én
betekenisvolle tijdmaten

maanden, weken en dagen in een jaar
- dagen in de maanden en de week
- uren in een dag
- minuten en kwartieren in een uur

School ondersteuningsprofiel kbs de Toekomst 2018-2019

- seconden in een minuut
- Hoeveel weken zitten er in een jaar? Enz.
- Niet alle maanden hebben evenveel dagen. Weet je
hoeveel dagen elke maand heeft? Hoe kun je daar
achter komen? Welke maand heeft de minste dagen?
- De voetbalwedstrijd duurt twee keer drie kwartier en
er is een kwartier rust. Hoeveel tijd is dat in totaal?
- Hoeveel keer slaat jouw hart per minuut? Mijn hart
slaat 20 keer in 15 seconden, hoeveel is dat dan per
minuut?
Lezen van tijdkalenders (jaarkalender,
maandkalender, verjaardagskalender)
Kunnen aflezen, interpreteren en noteren van
datumaanduidingen

Op welke dag van de week ben je jarig volgens deze
kalender?
- Hoeveel dinsdagen heeft september op deze kalender?
- Bronja moet naar de tandarts op 17-02-2008. In welke
maand is dat? Ze moet over precies een half jaar
terugkomen bij de tandarts. Op welke datum is dat?

Kennen van de namen en de volgorde van de dagen in
de week en de maanden in het jaar

Magda is in april jarig, haar zoon Melle in de maand
ervoor en haar dochter Imme in de maand erna. In
welke maanden zijn Melle en Imme dan jarig?
- Wat is de volgorde van alle maanden van het jaar?

Eigen referenties hebben van tijdsduur, gekoppeld
aan activiteiten

Wat kun je wel/niet doen in een minuut of een uur?
- Je kunt ongeveer 5/50/500 km lopen in een uur
- Je fietst ongeveer 5/15/50 km in een uur
- Hoe lang doe je er over om naar school te fietsen/
lopen?

11 - Lengte en omtrek
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Kunnen meten en vaststellen van lengtes met
meetinstrumenten als liniaal, meetlat, rolmaat,
huishoudcentimeter, kilometerteller, enzovoort en
uitdrukken in meters, centimeters en/of millimeters
en omgekeerd: kunnen afpassen/ aangeven van een
bepaalde lengte in meters, centimeters en/of
millimeters door gebruik te maken van passende
meetinstrumenten

-Hoeveel centimeter is jouw tafel lang? Precies? Kun je
nog preciezer meten, bijvoorbeeld ... cm en .... mm
- Hoe lang zou je schrift zijn? Wat denk je? En het lokaal?
Meet maar eens, welke meetlat gebruik je en waarom?
- Het wereldrecord verspringen staat op 8,95 meter. Hoe
ver is dat ongeveer denk je? Zo lang als dit lokaal? Teken
die afstand eens op het schoolplein. Hoe ver spring je
zelf? Wat betekent 8,95. Zijn dat mm, cm, m, km?

Kunnen afpassen van lengtes met behulp van een
eenvoudige schaallijn en werkelijke afstanden
bepalen

Op een plattegrond van een bouwtekening is een
schaallijn afgebeeld.
___ (1cm) is in werkelijkheid 1 m. Kijk en meet op de
plattegrond. Hoe breed is het huis?
- van km naar m,
- van m naar dm, cm en mm
- van dm naar m en cm
- van cm naar m en mm
- van mm naar cm, in betekenisvolle contexten, ookvmet
daarbij behorende kommagetallen; zowel precies als via
afronden
- Op de fietspaddenstoel staat dat het naar het zwembad
nog 2,5 km is. Hoeveel meter is dat? Of: Dat is 2 km en

Kennen van de lengtematen kilometer (km) meter
(m), decimeter (dm), centimeter (cm) en millimeter
(mm), de samenhang tussen deze maten zien in
betekenisvolle situaties; en hiermee
veelvoorkomende herleidingen kunnen maken:
- van km naar m;
van m naar dm,
cm en mm;
van dm naar m en cm;
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van cm naar m en mm;
van mm naar cm.
In betekenisvolle contexten, ook met daarbij
behorende kommagetallen. Zowel precies als via
afronden.

....... m
- Ayoub is 1,75 meter. Dat is .... meter en .... cm of .... cm
- Het A4-papier is 300 mm lang. Dat is .... cm;
De kamer is precies 7 meter lang, dat is ..... cm
- Hoeveel stukjes van 25 cm kun je knippen uit een touw
van 1 meter?
- 1,65 meter betekent 1 meter en 65 cm (65 honderdsten
van een meter); 23,1 cm betekent 23 cm en 1 mm
(ééntiende cm)

Vergelijken en ordenen van lengtes op basis van
schatten of van gegeven aanduidingen

- Leg de voorwerpen in volgorde van kort naar lang. Waar
let je dan op? Hoe kun je het uitzoeken als ze even lang
lijken?
- Welke dingen in dit lokaal zijn ongeveer 1 meter lang?
Welke zijn langer, welke zijn korter dan 1 meter?
- Van rechthoekige figuren (bijvoorbeeld plattegronden
van tuinen, kamers) en van veelhoeken de omtrek
bepalen door te meten of door gebruik te maken van een
onderliggend rooster met een maat.
- Omtrek van een ronde/rechthoekige tafel of fietswiel
meten
- Van grillige figuren de omtrek uitrekenen door gebruik
te maken van de onderliggende roosterstructuur en een
gegeven lengtemaat; of met een touwtje
- De tuin is 12 meter lang en 5 meter breed. We zetten er
een hek omheen. Hoeveel meter hek hebben we dan
nodig? Wat is de omtrek van de tuin?
Een deur/bed is ongeveer 2 meter; je loopt ongeveer 4
km per uur, een kilometer is ongeveer van school tot …...;
een meter is een hele grote stap, gespreide
duim/wijsvinger is ongeveer 10 cm of 1 dm; de
schoolliniaal is 30 cm lang
- In deze straat spelen kinderen en mag je maar 30
cm/m/km per uur rijden. Kies wat juist is.

Kennen van de begrippen lengte, breedte en omtrek
en de omtrek globaal en precies kunnen bepalen van
figuren, op basis van meten, schatten en rekenen.
Kunnen berekenen van de omtrek van rechthoekige
figuren door gebruik te maken van de kennis dat de
omtrek 2x de lengte en 2x de breedte is (geen
formule) of lengte + lengte + breedte + breedte of
varianten hierop (dit met eenvoudige getallen).

Kennen en notie hebben van enkele veel
voorkomende referentiematen bij lengte en
afstanden en kunnen kiezen van de juiste maat in de
gegeven context

12 - Oppervlakte
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Kennen van het begrip oppervlakte en weten dat
oppervlakte uitgedrukt wordt in 'vierkante' km, dm,
cm en mm en wordt genoteerd als km2, m2, dm2,
cm2, mm2

Voorbeelden uit de werkelijkheid bekijken en bespreken
in welke situaties men werkt met oppervlakte (denk aan
tuinen (gras leggen),vloerkleden, tapijt, grootte van de
slaapkamer)
- De oppervlakte van een stad of bos wordt weer vaak
uitgedrukt in km2 , waarom noteren ze niet alles in cm2
of meter2? Bedenk zelf eens voorbeelden waarin je m2
of cm2 zou gebruiken maar geen km2?

Oppervlakten globaal en precies kunnen vergelijken,
ordenen en berekenen door gebruik te maken van
een natuurlijke maat (rooster, voorwerpen)

- Op een plattegrond van tuinen zijn op een rooster
(met vierkantjes) rechthoeken en grillige figuren (of een
driehoek/ eenvoudige veelhoek) afgebeeld.
Elk vakje is 1 m2. Wat is de oppervlakte (ongeveer) van
elke tuin in werkelijkheid?
- Op de plattegrond van de wijk zie je de schoolpleinen
van twee scholen. Welke school heeft het grootste
schoolplein?
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Kunnen berekenen van de oppervlakte van
rechthoekige figuren door gebruik te maken van
informele strategieën en van de kennis dat de
oppervlakte de lengte x de breedte is (dit met
eenvoudige getallen, geen abstracte formule)

Op de tekening is de plattegrond van onze rechthoekige
tuin te zien.
Af te lezen is dat de lengte 30 meter is en de breedte 20
meter. Wat is de oppervlakte van onze tuin?
- De lengte van de tafel is 2 meter en de breedte is 1
meter. Wat is de oppervlakte van het tafelblad?

Eenvoudige problemen waarin oppervlakte voorkomt,
oplossen

De prijs van de graszoden is € 2,00 per m2. Onze tuin
waar we gras willen hebben is 4 m bij 5 m. Hoeveel kost
het als we hier gras leggen?

Kennen en notie hebben van enkele
veelvoorkomende referentiematen bij oppervlakte en
kunnen kiezen van de juiste maat in de gegeven
context

De oppervlakte van het klaslokaal is 56 .... Wat is juist:
cm2, dm2, m2 , km2
- De oppervlakte van het lokaal is ongeveer:6 m2, 60
m2, 600 m2, 6000 m2
- Wat is ongeveer de oppervlakte van een grote hand:1
mm2, 1 cm2, 1 dm2, 1 m2?
Bedenk voorwerpen die ongeveer even groot zijn als 1
m2. Moeten die dan ook vierkant zijn? Hoe kunnen ze er
nog meer uitzien?

13 - Inhoud
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Inhouden kunnen vergelijken en ordenen van weinig
naar veel op basis van: de vorm en grootte van
verpakkingen; overgieten, passen en meten, al dan
niet met behulp van een maatbeker; de gegevens op
de verpakkingen.

- Er staan verschillende verpakkingen in de klas: waar zit
nu het meeste in? Waar let je dan op? Waar kan het
minste in? Hoe kun je het precies uitzoeken
(bijvoorbeeld met water)
- Er staan enkele flessen van verschillende vormen.
Waar moet je nu op letten als je wil weten in welke fles
het meeste water zit? Als je het in een langere smalle
fles schenkt, komt het water dan even hoog te staan?

- Op het blikje staat dat er 30 cl in zit, in het andere
blikje zit 250 ml. Waar zit nu meer in?
Kunnen aflezen van de inhoud van voorwerpen
waarop een maatverdeling staat, zoals maatbekers en
kunnen afpassen van een gewenste hoeveelheid/
inhoud (zoals in recepten) met behulp van een
maatbeker

- Hoeveel ml melk zit er in de maatbeker?
- Hoeveel ml water kan in deze maatbeker?
- In het recept staat dat je ½ liter melk moet gebruiken.
Meet dat eens af met deze maatbeker.
- Voeg 250 ml melk toe aan de inhoud van dit zakje,
staat op de achterkant van het zakje soep. Tot hoever
met je de maatbeker vullen?

Aantal verpakkingen in een grote verpakking bepalen
door gebruik te maken van tellen en van begrip van
de relatie tussen de inhoud, de lengte, de hoogte en
de breedte van een verpakking

- Bijvoorbeeld een grote doos waarin zichtbaar is,
hoeveel doosjes in de lengte, in de breedte en in de
hoogte passen. Hoe kun je uitzoeken hoeveel doosjes er
in totaal in zitten, zonder dat je precies alle doosjes ziet?
Waarom hoef je niet alle doosjes te zien?

Weten dat inhouden van verpakkingen ook in gewicht
kunnen worden uitgedrukt en dat inhouden zowel
vloeibaar als vast kunnen zijn

- Op de zak hondenvoer staat dat de inhoud 2,5 kg is.
- In de zak potgrond zit 25 liter potgrond
- De inhoud van ons huis is 350 m3

Kennen van de begrippen liter (l), deciliter (dl),

- Op het pak staat dat er 1 liter melk in zit. Hoeveel
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centiliter (cl) en milliliter (ml), de samenhang
hiertussen kennen in betekenisvolle situaties en
veelvoorkomende herleidingen kunnen maken:
- van l naar dl, cl en ml
- van cl naar ml en l
- van ml naar cl en l,
waarbij het gaat om betekenisvolle situaties
(recepten, verpakkingen)

milliliter is dat?
- Voor het recept heb je 500 ml nodig. Dat is .... liter.
- 1 liter melk is = ...... cl; 3 liter wijn is ...... ml.
- In de fles zit 1500 ml limonade, dat is ......... liter.

Weten dat inhouden ook uitgedrukt worden in
kubieke maten, zoals m3, dm3 en cm3
Weten hoe groot de inhoud van 1 m3, 1 dm3 en 1cm3
is en hoe ze zich tot elkaar verhouden

- In een kubus van 1 meter bij 1 meter bij 1 meter gaat
1000 liter; stel je eens voor hoeveel dat is; hoe ziet zo'n
kubieke meter er uit? Idem vergelijken van 1 dm3 en 1
liter door te meten
- Met materiaal de inhouden van 1 cm3, 1 dm3 en 1 m3
met elkaar vergelijken door ze naast (en in) elkaar te
zien
- Hoeveel ml melk zit er ongeveer in een beker of glas?
- Hoeveel van die bekers haal je ongeveer uit een pak
melk van 1liter? En van anderhalve liter?
- Hoeveel water kan er ongeveer in een emmer: 1 liter,
10 liter, 100 liter, 1000 liter?
- In het blikje cola zit (kies uit): 30 cl / 30 ml / 30 liter

Kennen en notie hebben van enkele
veelvoorkomende referentiematen bij inhouden en
kunnen kiezen van de juiste maat in de gegeven
context

14 - Gewicht
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Vaststellen (globaal en precies) van het gewicht van
voorwerpen/mensen met behulp van het juiste
weeginstrument (personenweegschaal,
keukenweegschaal, winkelweegschaal), inclusief het
interpreteren van de cijfers achter de komma.
Kunnen afwegen van een gewenste hoeveelheid.
Kunnen vergelijken en ordenen van voorwerpen naar
gewicht door te schatten op basis van met de hand
wegen, met een instrument wegen, aflezen van
gegevens op de verpakking.

Kennen van de begrippen ton, kilogram, gram en
milligram, kennen van de samenhang tussen deze
maten in betekenisvolle situaties en hiermee
veelvoorkomende herleidingen kunnen maken:
- van ton naar kilogram;
- van kilogram naar gram (en in beperkte mate
omgekeerd);
- van gram naar milligram.
Kennen en notie hebben van enkele
veelvoorkomende referentiematen bij gewicht en
kunnen kiezen van de juiste maat in de gegeven
context.
Gewicht op een vrachtwagen druk je meestal in
tonnen uit, gewicht van
mensen druk je meestal uit in kilogrammen, in een
recept wordt meestal met grammen gewerkt en bij
pilletjes en kruiden gebruik je meestal de aanduiding

-De groenteweegschaal heeft op het display staan:
1,941 kg. Hoeveel wegen de appels (ongeveer)?
-1,5 kg betekent 1 kg en ... gram; 1,941 kg is 1 kg en 941
gram
-Hoeveel weeg jij, ga dat eens na. Wat betekent het
getal achter de komma?
-Voor het recept is 400 gram meel nodig, meet dat eens
af met de weegschaal.
- Leg op volgorde van licht naar zwaar: een bloemkool,
een krop sla,een pak suiker, een brood, een mandarijn;
of een pen, een ballon, een nietje, een spons. Waar let
je op? Hoe kun je nagaan of het klopt?
- De zak aardappels is 1,5 kg en de zak uien is 1000
gram. Wat is het zwaarst? Hoe weet je dat?
-De auto weegt 2 ton, hoeveel kg is dat?
-De zak aardappels is 2,5 kg, hoeveel gram is dat?
-100 gram is ..... kg
-1 kg en 5 gram prei, dat is ....... gram
-1 gram (g) = ...... milligram (mg)

-Wat weegt ongeveer 1 kg? Wat weegt minder (is
lichter) en wat weegt meer (is zwaarder)?
-Hoeveel kan een mens wegen? 5 kg, 10 kg, 50 kg, 100
kg, 500 kg, 1000 kg.
-Het brood weegt: 800 mg, 800 g of 800 kg.
-De baby woog bij zijn geboorte 4850 gram. Dat is bijna:
0,5 kg of 5 kg of 50 kg of 500 kg.
- Een pak suiker weegt meestal 1 kg, een enveloppe
weegt ongeveer 10-20 gram.
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in milligram.

15 - Temperatuur
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Kunnen aflezen van de thermometer, ook onder nul
en van een in tienden verdeelde analoge
koortsthermometer, aflezen van digitale
thermometers (koorts, oven) en weten dat dit
uitgedrukt wordt in graden Celsius (0C)
Kennen van enkele referentiematen bij temperatuur (
lichaamstemperatuur koorts; rond het vriespunt;
vorst; warm/heet; kamertemperatuur)

4. Meetkunde
16 - Plattegronden
Fundamentele doelen

- Hoe warm is het op dit moment? Hoe kun je daar
achter komen? (Wat geeft de thermometer aan?)
- Jeroen is ziek en kijkt of hij koorts heeft. Hoeveel geeft
de koortsthermometer aan?
- Het is buiten 30 graden. Moet je dan een dikke trui aan
of een Tshirt?
Is dat in de winter of de zomer?
- De thermometer geeft aan dat de
lichaamstemperatuur van Jeroen 39,8 0C
is. Heeft hij dan koorts? Zo ja, veel of weinig?
- Het is winter. Hoeveel graden kan het dan ongeveer
zijn? Wat betekent
-60C? Is dat koud?

voorbeelden

Kunnen lezen en interpreteren van gegevens op
plattegronden: interpreteren van legenda's; routes
kunnen tekenen en beschrijven met begrippen als
links, rechts, rechtdoor en met behulp van een
rooster met coördinaten; afstanden berekenen met
behulp van een eenvoudige schaallijn en afpassen;
lokaliseren van plaatsen op een plattegrond (met
behulp van een rooster of coördinaten); mentaal
innemen van een standpunt op een plattegrond en
daarbij ruimtelijk redeneren.

De kinderen bekijken een kaart van de eigen wijk of
eigen stad, omgeving. De kaart heeft een rooster, een
legenda, een schaallijn en eventueel een register:
-In A5 staat het ziekenhuis. Kun je dat vinden?
-Door welke vakken op de kaart kom je als je van huis
naar school gaat?
-Wijs eens aan hoe je van de school naar het zwembad
kunt gaan. Welke straten moet je dan door?
-Wat betekent het dubbele zwarte lijntje op de kaart,
hoe weet je dat?
-Hoe ver is het ongeveer van school naar het zwembad?
Waaraan kun je dat zien?

17 - Oriënteren en lokaliseren
Standpunt kunnen bepalen bij een ruimtelijke
tekening op basis van een tweedimensionale tekening
of foto; mentaal innemen van een standpunt en
ruimtelijk redeneren.

Kinderen hebben in de klas enkele foto's gemaakt. Ze
bekijken nu de foto's en moeten uitzoeken waar de
fotograaf stond toen hij de foto maakte: waar precies?
Hoe weet je dat, waar let je dan op? Waarom kan hij
niet 'daar' gestaan hebben?

Inzicht hebben in de relatie tussen afstand en grootte:

De kinderen zien vier foto's. Op elke foto staat een
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hoe verder weg je staat, hoe kleiner de objecten die je
ziet zijn.

meisje op een paard. Het verschil is dat je op de ene
foto veel minder details ziet en het paard met meisje
heel klein is, en op andere foto's ze veel groter is en je
meer kunt onderscheiden. De vraag aan de kinderen is,
in welke volgorde de fotograaf de foto's heeft gemaakt
(ervan uitgaande dat er niet is ingezoomd). De kinderen
discussiëren.

Kennen van de begrippen noord, oost, zuid, west en
kunnen toepassen bij een plattegrond of in de ruimte.

Aan de hand van de kaart van Nederland worden de
begrippen noord, oost, zuid west besproken. Ook wordt
het conflict besproken, dat als je buiten staat, het
noorden steeds op dezelfde plaats blijft als je zelf draait:
noord is dus niet altijd waar jouw neus naartoe staat.

18 - Vlakke en ruimtelijke figuren
Kennen van meetkundige vlakke en ruimtelijke
figuren: rechthoek, cirkel, ovaal, driehoek, vierkant,
balk, bol, cilinder, piramide, kubus. Kennen van
bijbehorende begrippen als rond, recht, vierkant,
midden, horizontaal.

De kinderen zien verschillende meetkundige figuren,
zowel vlak als ruimtelijk, zowel tastbaar als in tekening:
-Hoe heten de figuren?
-Wat is bijzonder aan het vierkant, als je het vergelijkt
met een rechthoek?
-Wat is het verschil tussen een balk en een kubus?
-Beschrijf een figuur. Kan de ander zeggen welk figuur je
bedoelt?
-Welke voorwerpen uit het dagelijks leven hebben de
vorm van een bol? En van een cilinder?

Uitslagen/bouwplaten van ruimtelijke figuren kunnen
herkennen. Uitslagen van gegeven verpakkingen
(balk, kubus, piramide) kunnen herkennen en
construeren of controleren op juistheid.

Er zijn foto's van een piramide, een kubus, een balk.
Daarnaast worden bouwplaten van deze figuren
gegeven: welke bouwplaat hoort bij welk figuur? Waar
let je dan op?

Voor-, zij- en bovenaanzichten van ruimtelijke
figuren/objecten herkennen en kunnen tekenen.

De kinderen hebben elk 12 blokjes van 1 cm3. De vraag
is om per groepje ieder een bouwwerkje te maken van
de blokjes, zodanig dat ieder een ander bouwsel heeft.
Daarna maken de kinderen van elkaars bouwwerk een
plattegrond met hoogtegetallen, en tekenen ze de
aanzichten
-Welk aanzicht hoort bij welk bouwwerk?
-Kunnen er meer bouwwerkjes passen bij één aanzicht?
Zo ja, hoe komt dat?

5. Verbanden
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19 - Tabellen en grafieken
Fundamentele doelen

Voorbeelden

Principe kennen van het verzamelen en weergeven
van gegevens op verschillende manieren: in tabellen,
beeld-, staaf-, cirkel-, en lijngrafieken en weten
waarom dit zo handig geordend kan worden

De kinderen bekijken verschillende tabellen en grafieken (zie
hieronder) en bespreken wat handig is aan het weergeven van
gegevens op zo'n manier: wat zie je, waar moet je op letten,
waarom is het handig om zo gegevens te ordenen?

Kunnen verwerken van eenvoudige betekenisvolle
gegevens in tabellen, beeld- staaf-, cirkel-, en
lijngrafieken

Maak een lijngrafiek zie je de temperaturen die de groep iedere
dag heeft gemeten.
Groep 6 heeft een enquête gehouden met de vraag waar
iedereen bij het schoolreisje naar toe wil. 15 kinderen willen naar
een pretpark, 7 naar het strand en 10 naar de dierentuin. Hoe
kunnen ze die gegevens makkelijk in een
tabel/grafiek/cirkeldiagram weergeven? Doe dat eens en doe het
ook voor je eigen groep.

Kunnen vergelijken van eenvoudige gegevens uit
(verschillende) tabellen en grafieken, eenvoudige
berekeningen maken en conclusies trekken

Ria wil van Nijmegen naar Enschede reizen. Ze ziet de prijzen in
de tabel op internet.
-Hoe duur is een kaartje enkele reis, vol tarief, eerste klas?
-Hoe duur is een retourtje met reductie (korting), tweede klas?
-Voor een retourtje vol tarief eerste klas betaal je meer dan voor
een retourtje tweede
klas. Hoeveel meer?
Prijs

2e klas

1e klas

Vol
tarief

Reductie

Vol
tarief

Reductie

Enkele
reis

€
18,20

€ 10,90

€
30,90

€ 18,50

Retour

€
31,00

€ 18,60

€
52,60

€ 31,60

Relateren van gegevens uit tabellen en grafieken aan
de dagelijkse werkelijkheid
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In de lijngrafiek zie je de
temperaturen die groep 8 van een
school heeft gemeten iedere dag.
Kijk eens naar de temperatuur.
Wanneer zouden ze hebben
gemeten: op een hete zomerdag of
koude winterdag? Waarom denk je
dat?

Kunnen interpreteren van legenda's bij tabellen en
grafieken

Kijk in het cirkeldiagram. Hoe kun je weten welke arcering hoort
bij basisschool de Koppel? Welk deel in de cirkel hoort bij
basisschool De Tandem?

20 - Wiskundig inzicht en handelen
Kennen, begrijpen en gebruiken van
wiskundetaal. Dat wil zeggen begrippen die
voorkomen in de reken-wiskunde wereld
begrijpen en toepassen, zowel in spreektaal als in
wiskundetaal (kerndoel 23).







Kunnen vertalen van een eenvoudige situatie naar
een berekening en omgekeerd (kerndoel 24).







Begrijpen en gebruiken van begrippen als: meer,
minder, voor, achter, evenveel, boven, onder, erbij,
eraf, voor, na, enzovoort.
Begrijpen en gebruiken van allerlei maten:
lengtematen, gewichtsmaten, oppervlaktematen,
inhoudsmaten (mm, cm, kg, l, ml, m2), meetkundige
termen (rond, vlak).
Kennen, kunnen interpreteren en gebruiken van
wiskundige termen en symbolen: de tekens voor de
bewerkingen (+,-,x,:,=), %, getalnotaties, breuken,
komma-getalnotaties.
De juf vertelt dat er volgend jaar in de klas 14
jongens en 13 meisjes zullen zitten. De kinderen
begrijpen dat als ze willen weten hoeveel kinderen
er dan in totaal zijn, ze de aantallen/getallen 13 en
14 bij elkaar op moeten tellen
Een kaartje voor de Efteling kost 37 euro. We gaan er
met de hele klas, 22 kinderen en 3 begeleiders, naar
toe. Wat gaat dat kosten? De kinderen zien dat ze uit
moeten gaan van het totaal aantal mensen en dat
voor elk 37 euro betaald moet worden. Dit kan
verschillende berekeningen opleveren: 25 keer 37 bij
elkaar optellen; 10x37 uitrekenen, nogmaals 10x37,
dan 5x37 en de totalen bij elkaar tellen. Of meteen
25x37 uitrekenen.
Wat betekent 4x15? Waar kan dat allemaal voor
staan? Bedenk eens situaties waarin je die
berekening zou moeten maken?

Eenvoudige, praktische en formele wiskundige
problemen kunnen oplossen en hierbij een
passende redenering geven (kerndoel 24).



Er gaan 565 supporters met bussen naar het stadion.
In elke bus kunnen 48 mensen.
o Hoeveel bussen zijn er dan ongeveer nodig?
o Is het nodig om precies te rekenen?
o Zit die laatste bus ook vol? Leg eens uit hoe
je aan je antwoord komt.

Oplossingsmanieren bij rekenproblemen kunnen
toelichten en ook oplossingen van anderen
kunnen beoordelen (kerndoel 25).



Hoe reken jij 45+19 uit. Vertel eens hoe je te werk
gaat? Frank rekent eerst 45+20 uit, dat is 65, zegt hij.
'Maar dan heb ik er één teveel bij opgeteld. Die moet
er weer af. Dus het antwoord is 64'. Snap jij wat
Frank bedoelt? Kun je uitleggen hoe hij rekent? Wat
vind je van die oplossingsmanier? Zou jij zo ook
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kunnen rekenen?

Uit beschrijvingen in woorden eenvoudige
patronen herkennen.







Vogels vliegen wel eens in een V-vorm. Dat betekent
dus dat er steeds twee bijkomen als de 'V'-staart
langer wordt.
Jop en zijn vader wandelen in het bos. Iedere keer
als Jop 2 stappen zet, doet zijn vader maar één stap.
Wat betekent dat?
Janneke spaart elke week 50 cent van haar zakgeld.
Er komt dus bij haar spaargeld steeds 50 cent bij, het
'kapitaaltje' groeit met 50 cent per week.
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Bijlage 10 Leerlijn Rekenen F2 niveau -> basisberoeps LWOO en Praktijkonderwijs
Einddoelen Tweede Leerweg Rekenen F2 - referentieniveau BBL –LWOO en PRO
Voor sommige zwakkere rekenaars wordt de achterstand ten opzichte van het aanbod echter steeds
groter. Er zijn kinderen, met name in de bovenbouw van de basisschool die op een gegeven moment (te)
weinig meer opsteken van de rekenlessen, omdat het niveau van deze lessen te hoog is. Hun
rekenvaardigheid past niet meer bij het F1-aanbod. Het leerrendement is zeer laag, omdat de stof over
de hoofden van deze kinderen heengaat. De inhoud ligt 'buiten de zone van naaste ontwikkeling'. Niet
alleen het leerrendement is laag, ook succeservaring bij deze kinderen is laag, hun motivatie voor
rekenen is vaak weg en ze hebben nog maar weinig zelfvertrouwen. Immers, in vergelijking met hun
klasgenootjes doen ze het bijna altijd fout, of 'slechter'.
Voor ongeveer 50% van de KB-kinderen, voor ongeveer 75% van de BB-kinderen en voor kinderen die
naar het Praktijkonderwijs en LWOO gaan, is deze norm dus erg hoog, te hoog. We vinden dat het
niveau van deze groep omhoog moet, en daar kan aan gewerkt worden. Maar wat als zij deze norm niet
halen? Want natuurlijk zijn er kinderen in het basisonderwijs die deze lat, of dit geformuleerde
referentieniveau niet zullen en kunnen halen ondanks alle (extra) inspanningen. Bij sommige kinderen
blijkt dat ze het niet halen, ook al proberen ze het, bij andere kinderen weten we al bij voorbaat dat ze
het niet zullen en kunnen bereiken, gezien de potentie en leermogelijkheden die zij hebben. Voor hen
moeten dus ook andere, aangepaste rekendoelen worden vastgesteld.

De groep kinderen die ondanks extra inspanningen het fundamentele niveau 1F niet zal halen, is zo'n
10%. Het betreft de ongeveer 3% kinderen die naar het praktijkonderwijs of LWOO gaat en zo'n 50% van
de BB-kinderen, die toch naar het BB-onderwijs gaan (ook gezien hun capaciteiten bij andere vakken). Zij
zullen het echter bij wiskunde wel moeilijk krijgen.

Wat kunnen deze kinderen?
Deze kinderen beheersen doorgaans de plaatswaarde in hele getallen en eenvoudige kommagetallen, zij
kunnen rekenen tot 100 en uit het hoofd optellen en aftrekken met mooie ronde getallen. Ze kunnen
werken met hele eenvoudige breuken, procenten en verhoudingen. Ze hebben grote moeite met handig
rekenen, de hoofdbewerkingen en het werken met de rekenmachine. Het lezen van tabellen en
grafieken kunnen ze onvoldoende, evenals het rekenen met lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht.
Ditzelfde geldt voor meetkunde en geldrekenen. Over het algemeen is de rekenvaardigheid van deze
kinderen zo laag dat ze het in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs zeer moeilijk zullen
krijgen en veel moeten bijleren om het rekenen voor een beroep aan te kunnen. Deze kinderen
beheersen ook te weinig kennis, inzichten en vaardigheden om zich in de maatschappij en in de
getallenwereld voldoende te kunnen redden.
Wat hebben deze kinderen nodig?
Veel meer dan bij de groep betere BB en bij de KB-kinderen waarvan we verwachten dat ze toch
toewerken naar het beheersen van het fundamentele niveau 1F en voor wie dit in de meeste gevallen
met aangepast onderwijs ook haalbaar moet zijn, gaat het bij de zwakste 5-10% kinderen vooral juist om
hele basale vaardigheden, die te maken hebben met maatschappelijke redzaamheid en voorbereiden op
hun beroep.
Het gaat er niet meer om dat zij de kerndoelen halen zoals de kerndoelen impliciet beogen. Het gaat
hier veel meer om huis-tuin-keuken rekenen, en de onderliggende kennis en vaardigheden die daarvoor
nodig zijn.
In de doelenlijst hiernaast staat een voorstel voor minimale doelen die kinderen die 1F niet halen,
zouden moeten bereiken aan het einde van het basisonderwijs.
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Kinderen leren alleen voldoende, als we in het onderwijs aansluiten bij hun rekenvaardigheid. Conclusie
uit onderzoek en uit besprekingen over wat kinderen in 8 jaar basisonderwijs zouden moeten opsteken
is dat de kinderen waarover we het hier hebben, te weinig leren.
Om te garanderen dat ze toch voldoende én zinvol leren in hun basisschoolperiode is het noodzakelijk
om bijtijds vast te stellen of zij de leermogelijkheden hebben om de doelen van het fundamentele
niveau 1F te halen. Gaan ze dit niet halen, dan is het aan te bevelen om deze kinderen een aangepast
traject te bieden, dat aansluit bij hun tempo en leerbehoeften.
Kijken we naar de inhoud van reken-wiskundemethodes in het basisonderwijs, dan betreft dit voor alle
onderdelen, behalve breuken en procenten en een klein deel van kommagetallen, de stof die aan de
orde komt tot in maximaal groep 5.
Echter in de rekenmethodes komt alles in een snel tempo en vaak ook snel op een formeel niveau aan
de orde. Voor de kinderen waarover we het hier hebben, is het veel belangrijker, dat de activiteiten die
ze doen en de stof die ze moeten leren begrijpen en beheersen, voortdurend worden aangeboden
vanuit contexten die zij tegenkomen, en zullen tegenkomen in hun leefomgeving, zoals:
- winkelsituaties (geld; percentages, bewerkingen), zakgeld, baantjes
- tijdroosters (school, sport), tv-gidsen, dienstregelingen, agenda en kalender beheren
- koken en keuken (kilogram, gram, liter, milliliter; verhoudingen)
- sport/bewegen, meten, eigen lichaam (km, m, cm; kg)
- eigen woonomgeving, reizen (plattegronden, tabellen)
We willen als school deze kinderen tijdig signaleren en proberen het onderwijs aan te passen aan de
rekenvaardigheid en mogelijkheden van het kind. Dan wordt door het kind geen tijd verdaan met dingen
te doen die hij niet kan en wordt de motivatie en het zelfvertrouwen ook geen geweld aangedaan. Bij
tijdig inperken van het aanbod is er veel onderwijstijd extra beschikbaar om kinderen datgene te laten
leren waartoe zij in staat zijn én datgene wat zinvol is. Dit betekent echter niet dat andere wegen
hiermee afgesloten worden. Het betekent alleen, dat in het onderwijs reëel gekeken wordt waar
kinderen op een gegeven moment aan toe zijn, wat zij nodig hebben en hoe zij hierin zo optimaal
mogelijk begeleid kunnen worden: passend onderwijs dus! Deze inperking is zowel voor kinderen als
leraren een geruststelling: het mag best een beetje minder zijn, dan wordt het beter!
Minimum doelen voor de kinderen die het Fundamenteel niveau 1F niet halen:
Domein
Doelen
Getalbegrip, getalrelaties
Flexibel kunnen omgaan met getallen en getalrelaties tot 1000
(structuur in de telrij, structuur van getallen, orde van grootte,
vergelijken, ordenen, onderlinge relaties), zowel in contextsituaties als
met kale getallen
Kunnen omgaan met eenvoudige veel voorkomende kommagetallen
in betekenisvolle situaties (1,5 liter, 1,67 m lengte, 2,5 kg, € 2,98)
Kommagetallen tussen gehele getallen kunnen plaatsen in
betekenisvolle situaties zoals op de lijn van een litermaat.
Bewerkingen
Kunnen optellen en aftrekken tot 1000 (op papier), zowel precies als
globaal (logisch afronden en ongeveer rekenen), in betekenisvolle
concrete situaties, bij eenvoudig geformuleerde contextproblemen en
kaal
Beheersen van rekenen tot 20 en de producten uit de tafels tot en
met 10

Rekenmachine

Kunnen vermenigvuldigen en delen met eenvoudige (ronde) getallen
met een uitkomst tot 1000, zowel precies als globaal (logisch afronden
en ongeveer rekenen), in betekenisvolle concrete situaties, bij
eenvoudig geformuleerde contextproblemen en in kale opgaven
Kale enkelvoudige bewerkingen kunnen uitrekenen op de
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rekenmachine

Breuken, Procenten,
Verhoudingen

Uit eenvoudige contextsituaties waarin gerekend moet worden, de
gegevens halen en de bewerking kunnen uitvoeren op de
rekenmachine en het resultaat kunnen interpreteren. De nadruk ligt
op contextsituaties die kinderen in het dagelijks leven tegenkomen
Kunnen interpreteren en bepalen van delen van een geheel in
praktische situaties
Kunnen omgaan met halven en kwarten en de relatie hiertussen in
betekenisvolle situaties (liters, verdelingen)
Deel van een hoeveelheid kunnen nemen: 'de helft', 'een kwart'
Relatie tussen halven en kwarten met 100%/25%/50% weten
Weten wat percentages kunnen inhouden in contexten (meer of
minder winst/verlies/korting) en relatie weten tussen 50% en 'de
helft' en 25% (helft van de helft, een kwart)
Percentages kunnen aflezen uit cirkels en stroken; complement
kunnen berekenen tot 100%
Verhoudingen herkennen en met eenvoudige getallen ermee kunnen
rekenen in betekenisvolle situaties (afpassen met schaal; recepten)
Verdubbelen, halveren

Tabellen en
Grafieken
Tijd

Geldrekenen

Relaties tussen basale verhoudingen, breuken en procenten
herkennen in eenvoudige betekenisvolle contextsituaties die kinderen
in hun dagelijks leven tegenkomen
Kunnen aflezen van eenvoudige, betekenisvolle tabellen en grafieken
(lesroosters, dienstregelingen, tabellen met ingrediënten of verdeling)
Kunnen aflezen van analoge en digitale tijden en in elkaar kunnen
omzetten
Eenvoudige tijdsduur (half uur, kwartier, anderhalf uur) kunnen
berekenen in betekenisvolle contextsituaties (reisduur, baktijden)
Begrijpen van tijdsbegrippen (minuut, kwartier, uur, maanden, dagen,
enz.) en betekenisvolle omzettingen kunnen maken (5 weken is 35
dagen)
Kunnen lezen van agenda's en kalenders in dagelijkse situaties
Munten en briefjes kunnen benoemen
Gepast (handelend) kunnen betalen en terug kunnen betalen
Eenvoudige betekenisvolle berekeningen met geld kunnen maken, op
papier/ met de rekenmachine
Kunnen schatten van eenvoudige totalen in praktische situaties

Meten

Begrip hebben van lengte: km, m, cm; gewicht: kg en g; inhoud: l en
ml
De orde van grootte van bovengenoemde maten weten (zinvolle
referenties)
Eenvoudige omzettingen, die veel voorkomen in het dagelijks leven,
kunnen maken.
Kunnen omgaan met plattegronden zoals van een kaart of van een
School ondersteuningsprofiel kbs de Toekomst 2018-2019

schoolgebouw

Getalbegrip,
Getalrelaties

Groep 4
Maatwerk groen

Groep 5
Maatwerk oranje en blauw

Bewerkingen

De telrij tot 100, vooruit en achteruit.

Flexibel kunnen omgaan met getallen en
getalrelaties tot 100 (structuur in de
telrij, structuur van getallen, orde van
grootte, vergelijken, ordenen, onderlinge
relaties), zowel in contextsituaties als met
kale getallen

Structuur van de getallen tot 100
Begrippen: tiental en eenheden

Rekenmachine Kunnen optellen en aftrekken tot 10

Beheersen van rekenen tot 20 en de
producten uit de tafels tot en met 10

Oriëntatie en bewerkingen tussen 10 en
20
Breuken,
Procenten,
Verhoudingen

Kunnen interpreteren en bepalen van
delen van een geheel in praktische
situaties
Deel van een hoeveelheid kunnen
nemen: 'de helft', 'een kwart'

Tabellen en
Grafieken

Kunnen interpreteren en bepalen van
delen van een geheel in praktische
situaties
Deel van een hoeveelheid kunnen
nemen: 'de helft', 'een kwart'

Tijd

Klokkijken analoog – hele en halve uren

Klokkijken analoog – kwartieren en
minuten
Munten en briefjes kunnen benoemen

Geldrekenen

Meten,
Meetkunde

Getalbegrip,

Kunnen lezen van agenda's en kalenders
in dagelijkse situaties

Kunnen meten en tekenen van cm.

Groep 6
Maatwerk rood en geel
Flexibel kunnen omgaan

Groep 7
Maatwerk blauw en geel
Kunnen omgaan met
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Groep 8
Maatwerk rood en geel
Kommagetallen tussen

Getalrelaties

Bewerkingen

met getallen en
getalrelaties tot 1000
(structuur in de telrij,
structuur van getallen,
orde van grootte,
vergelijken, ordenen,
onderlinge relaties), zowel
in contextsituaties als met
kale getallen
Kunnen optellen en
aftrekken tot 1000
(cijferend), zowel precies
als globaal (logisch
afronden en ongeveer
rekenen), in betekenisvolle
concrete situaties, bij
eenvoudig geformuleerde
contextproblemen en kaal

Rekenmachine Kale enkelvoudige
bewerkingen kunnen
uitrekenen op de
rekenmachine

Breuken,
Procenten,
Verhoudingen

Kunnen omgaan met
halven en kwarten en de
relatie hiertussen in
betekenisvolle situaties
(liters, verdelingen)
Verdubbelen, halveren

Tabellen en
Grafieken

Kunnen aflezen van
eenvoudige,
betekenisvolle tabellen en
grafieken (lesroosters,

eenvoudige veel
voorkomende
kommagetallen in
betekenisvolle situaties
(1,5 liter, 1,67 m lengte,
2,5 kg, € 2,98)

gehele getallen kunnen
plaatsen in betekenisvolle
situaties zoals op de lijn
van een litermaat.

Kunnen vermenigvuldigen
met eenvoudige (ronde)
getallen met een uitkomst
tot 1000, zowel precies als
globaal (logisch afronden
en ongeveer rekenen), in
betekenisvolle concrete
situaties, bij eenvoudig
geformuleerde
contextproblemen en in
kale opgaven.
Kale enkelvoudige
bewerkingen kunnen
uitrekenen op de
rekenmachine

Kunnen delen met
eenvoudige (ronde)
getallen met een uitkomst
tot 1000, zowel precies als
globaal (logisch afronden
en ongeveer rekenen), in
betekenisvolle concrete
situaties, bij eenvoudig
geformuleerde
contextproblemen en in
kale opgaven.
Uit eenvoudige
contextsituaties waarin
gerekend moet worden,
de gegevens halen en de
bewerking kunnen
uitvoeren op de
rekenmachine en het
resultaat kunnen
interpreteren. De nadruk
ligt op situaties die
kinderen in het dagelijks
leven tegenkomen
Percentages kunnen
aflezen uit cirkels en
stroken; complement
kunnen berekenen tot
100%
Verhoudingen herkennen
en met eenvoudige
getallen ermee kunnen
rekenen in betekenisvolle
situaties (afpassen met
schaal; recepten)

Relatie weten tussen
halven en kwarten met
100%/25%/50%
Weten wat percentages
kunnen inhouden in
contexten (meer of minder
winst/verlies/korting) en
relatie weten tussen 50%
en 'de helft' en 25% (helft
van de helft, een kwart)
Relaties tussen basale
verhoudingen, breuken en
procenten herkennen in
eenvoudige betekenisvolle
contextsituaties die
kinderen in hun dagelijks
leven tegenkomen.
Kunnen aflezen van
eenvoudige,
betekenisvolle tabellen en
grafieken (lesroosters,
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Kunnen aflezen van
eenvoudige,
betekenisvolle tabellen en
grafieken (lesroosters,

dienstregelingen, tabellen
met ingrediënten of
verdeling)
Eenvoudige tijdsduur (half
uur, kwartier, anderhalf
uur) kunnen berekenen in
betekenisvolle
contextsituaties (reisduur,
baktijden

dienstregelingen, tabellen
met ingrediënten of
verdeling)
Kunnen aflezen van
analoge en digitale tijden
en in elkaar kunnen
omzetten

dienstregelingen, tabellen
met ingrediënten of
verdeling)
Begrijpen van
tijdsbegrippen (minuut,
kwartier, uur, maanden,
dagen, enz.) en
betekenisvolle
omzettingen kunnen
maken (5 weken is 35
dagen)

Geldrekenen

Gepast (handelend)
kunnen betalen en terug
kunnen betalen

Eenvoudige betekenisvolle
berekeningen met geld
kunnen maken, op papier/
met de rekenmachine

Kunnen schatten van
eenvoudige totalen in
praktische situaties

Meten,
Meetkunde

Kunnen omgaan met
plattegronden zoals van
een kaart of van een
schoolgebouw

Begrip hebben van lengte:
km, m, cm; gewicht: kg en
g; inhoud: l en ml
De orde van grootte van
bovengenoemde maten
weten (zinvolle
referenties)

Eenvoudige omzettingen,
die veel voorkomen in het
dagelijks leven, kunnen
maken

Tijd
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Bijlage: 6 – 9 c

Leerlijn Rekenen F 3 - Zeer Moeilijk Lerend niveau

Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken
1.1 Ordeningsbegrippen kennen
1.2 Ordenen van hoeveelheden
Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties rekenhandelingen uitvoeren, al dan niet met
behulp van materiaal of modellen
2.1 De telrij
2.2 Terugtellen
2.3 Cijfers en getallen
2.4 Handig rekenen
2.5 Rekensommen
Kerndoel 3: De leerlingen herkennen een tijdstip en kunnen tijdsduren gebruiken
3.1 Klokkijken
3.2 Kalender en agenda
3.3 Dagplan
Kerndoel 4: De leerlingen kennen begrippen tijd, lengte, snelheid en grootte (twee- en
driedimensionaal) en kunnen die in voorkomende gevallen gebruiken. Ze kennen en hanteren weegen meet apparatuur
4.1 Meten en wegen
4.2 Standaardmaten
4.3 Eigen referentiemaat
Kerndoel 5: De leerlingen kennen geld als betaalmiddel en weten dat met geld ‘waarde’ wordt
uitgedrukt
5.1 Procedure van betalen
5.2 Prijzen van artikelen aflezen
5.3 Prijzen vergelijken
5.4 Elektronisch betalen
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Bijlage 11: Leerlijn Rekenen – ZML - groep 3 tot en met groep 8
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
September – Januari Niveau 1
Niveau 3
Niveau 5
Niveau 7
Februari- Juni
Niveau 2
Niveau 4
Niveau 6
Niveau 8
Rekenen - Niveau 1
Domein
1.2. Ordenen van
hoeveelheden

2.1. De telrij

3.3. Dagplan

5.1. Procedure van
betalen
Rekenen - niveau 2
Domein
1.1.
Ordeningsbegrippen
kennen
1.2. Ordenen van
hoeveelheden

2.1. De telrij

3.1. Klokkijken
3.3. Dagplan

5.1. Procedure van
betalen

Groep 7
Niveau 9
Niveau 10

Doelen
Neemt verschillen van voorwerpen passief waar (ervaart
het verschil tussen groot-klein en zwaar- licht)
Geeft bij geclassificeerde voorwerpen met een duidelijke
zichtbaar onderscheid aan of het juist wordt gedaan
(bekers/borden)
Ervaart het tellen en de telrij passief in liedjes en via
andere werkvormen
Ervaart het tellen en de telrij in relatie tot het
lichaamsschema (tellen op je vingers)
Benoemt de activiteiten van het dagritmepakket. (zie
leerlijn lezen)
Benoemt met behulp van het dagritme pakket welke
activiteit nu aan de gang is
Herkent een patroon in twee opeenvolgende activiteiten
(na eten tandenpoetsen etc.)
Bekijkt de dagindeling op het dagritmeschema en heeft
tijdens de dag houvast aan het schema
Weet dat je zuinig moet zijn op geld (geld niet verliezen)
Speelt met (nep)geld

In Maatwerk:

Doelen
Neemt verschillen van voorwerpen passief waar (ervaart
het verschil tussen lang-kort en hoog-laag)
Geeft passief aan of een voorwerp groot of klein is
Geeft bij geclassificeerde voorwerpen van groot naar klein
aan of het juist wordt gedaan
Classificeert voorwerpen met een duidelijke zichtbaar
onderscheid (bekers t.o.v. borden)
Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5
(meetellen)
Beseft het tellen in relatie tot concrete voorwerpen
(tellen met blokjes)
Beseft het tellen in relatie tot symbolen op papier (tellen
met plaatjes en vervolgens turfstreepjes)
Weet dat activiteiten aan tijd gekoppeld worden
Begrijpt het verschil tussen dag en nacht gebruikmakend
van het verschil tussen licht en donker
Stopt en begint met een activiteit als dat gevraagd wordt
Benoemt m.b.v. het dagritmepakket de volgende
activiteit
Herkent van munten als geld
Herkent biljetten als geld

In Maatwerk:
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Groep 8
Niveau 11
Niveau 12

Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1

Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Rood, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 5

Rekenen - niveau 3
Domein
1.1.
Ordeningsbegrippen
kennen

1.2. Ordenen van
hoeveelheden

2.1. De telrij

2.2. Terugtellen
2.3. Cijfers en getallen
2.4. Handig rekenen
3.1. Klokkijken
3.3. Dagplan

4.3. Eigen
referentiemaat
5.1. Procedure van
betalen

Rekenen - niveau 4
Domein

Weet dat je dat je op biljetten extra zuinig moet zijn (geld
niet verliezen)
Weet dat je (nep)geld uit je portemonnee haalt en aan
een ander geeft om te betalen

Rood, onderdeel 2, blok 5

Doelen
Neemt verschillen van voorwerpen passief waar
Ervaart het verschil tussen vol- leeg)
Begrijpt de woorden groter en kleiner
Begrijpt de woorden grootst en kleinst
Begrijpt de woorden lang en kort
Begrijpt de woorden zwaar en licht
Begrijpt de woorden hoog en laag
Begrijpt de woorden vol en leeg is
Begrijpt het woord middelst(e)
Geeft bij geclassificeerde voorwerpen van lang naar
kort en van hoog naar laag aan of het juist wordt
gedaan
Classificeert voorwerpen naar groot- klein
Classificeert voorwerpen naar vol- leeg
Brengt volgorde aan in drie concrete voorwerpen van
groot naar klein
Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10
meetellen)
Imiteert synchroon tellen
Overziet groepjes van twee voorwerpen zonder deze te
tellen
Loopt akoestisch de telrij af met de hele klas van 5 tot 0
(meetellen)
Koppelt het tellen aan cijfersymbolen (1-5)
Herkent de cijfersymbolen 0 t/m 5 (Wijs de 5 maar aan)
Splitst concrete voorwerpen met het besef d.m.v. tellen
dat het totaal hetzelfde blijft (8 splitsen in 2 en 6)
Weet dat de tijd van een activiteit op een klok af te lezen is

In Maatwerk:
(Geel, onderdeel 2, blok 6)

Rood, onderdeel 2, blok 5

(Geel, onderdeel 2, blok 6)

(Geel, onderdeel 2, blok 6)

Groen, onderdeel 1, blok 1, 2, 3
Groen, onderdeel 1, vanaf blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 2
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 2, 3, 4
Groen, onderdeel 2, blok 1
Voorafgaand aan Geel,
onderdeel 2 blok 1 t/m 4

Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten in de klas
m.b.v. het dagritmepakket
Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten opstaan,
naar school, naar huis, naar bed
Geeft aan of iemand langer of kleiner dan hij is
Ordent 1 en 2 euromunten op vorm
Gebruikt de begrippen meer/minder in relatie tot betalen
(dit kost meer, dit kost minder)
Weet dat geld een ruilmiddel is (ruilt geld voor producten
in speelsituaties, zonder waardebesef)

Rood, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 5

Doelen

In Maatwerk:
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Rood, onderdeel 2, blok 5

1.1.
Ordeningsbegrippen
kennen

1.2. Ordenen van
hoeveelheden

2.1. De telrij

2.2. Terugtellen
2.3. Cijfers en getallen
2.4. Handig rekenen
3.1. Klokkijken

3.2. Kalender en
agenda
3.3. Dagplan

4.3. Eigen
referentiemaat

5.1. Procedure van
betalen

Rekenen - niveau 5
Domein

Begrijpt de woorden zwaarder, lichter, zwaarst(e),lichtst(e)
Begrijpt de woorden hoger, lager, hoogst(e), leegst(e)
Begrijpt de woorden meer, minder, meest(e), minst(e)
Begrijpt de woorden langer, korter, langst(e), kortst(e)
Gebruikt actief de woorden groter, kleiner, grootst(e) en
kleinst(e)
Geeft bij geclassificeerde voorwerpen van vol naar leeg
aan of het juist is
Classificeert voorwerpen naar lang- kort
Classificeert voorwerpen naar hoog-laag
Brengt volgorde aan in vier concrete voorwerpen van groot
naar klein
Brengt volgorde aan in vier concrete voorwerpen van
zwaar naar licht
Vergelijkt twee groepen voorwerpen met een duidelijk
verschil in aantal en geeft passief aan welke groep meer of
minder voorwerpen telt
Naspelen (imiteren) van synchroon tellen tot 10
Telt synchroon t/m 5 met tastbare voorwerpen
Telt synchroon t/m 5 met getekende voorwerpen
Overziet groepjes van drie voorwerpen zonder deze te
tellen
Loopt akoestisch de telrij af met de hele klas van 10 tot 0
(meetellen)
Leest actief de cijfersymbolen t/m 5
Splitst hoeveelheden op plaatjes met het besef dat het
totaal hetzelfde blijft (8 splitsen in 2 en 6)
Koppelt de dagelijkse activiteiten aan de hele uren (b.v.
12.00 uur eten)
Herkent de secondewijzer, grote wijzer en kleine wijzer
Wijst de klokrichting aan
Benoemt de dagdelen en de dagen van de week
Benoemt welke dag het is
Gebruikt de dagdelen ochtend, middag, avond correct
Geeft globaal het dagritme van de dag aan zonder het
dagritmepakket
Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten opstaan,
naar school, naar huis, buiten spelen/ tv kijken,
avondeten, naar bed
Doet ervaring op bij het “meten” van voorwerpen met
een zelfgekozen maateenheid. (meten met voetstappen,
vijf bekers in 1 fles)
Vergelijkt de snelheid van voorwerpen (auto is snel, lopen
gaat langzaam)
Benoemt de 1 en de 2 euromunt

Doelen
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Groen, onderdeel 1, blok 1 t/m 4

(Geel, onderdeel 2, blok 6)

Groen, onderdeel 1, blok 1 t/m 4

Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 2, 3, 4
Groen, onderdeel 2, blok 1 en 2
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4

Rood, onderdeel 2, blok 5
Blauw, onderdeel 3

In Maatwerk:

1.1.
Ordeningsbegrippen
kennen

1.2. Ordenen van
hoeveelheden

2.1. De telrij

2.2. Terugtellen
2.3. Cijfers en getallen
2.5. Rekensommen

3.1. Klokkijken

3.2. Kalender en
agenda

3.3. Dagplan
4.1. Meten en wegen
4.3. Eigen
referentiemaat
5.1. Procedure van
betalen

Gebruikt de woorden zwaarder, lichter, zwaarst(e),
lichtst(e)
Gebruikt de woorden hoger, lager en hoogst(e), leegst(e)
Gebruikt de woorden meer, minder, meest(e), minst(e)
Gebruikt de woorden langer, korter, langst(e), kortst(e)
Gebruikt het woord middelst(e)
Begrijpt het woord evenveel
Geeft aan of de volgorde van concrete voorwerpen van
hoog naar laag, lang naar kort, voller naar leger juist
wordt gedaan
Brengt volgorde aan in vijf concrete voorwerpen van
groot naar klein
Brengt volgorde aan in concrete voorwerpen van zwaar
naar licht
Vergelijkt twee groepen voorwerpen met een duidelijk
verschil in aantal en geeft actief aan welke groep meer of
minder voorwerpen telt
Telt synchroon t/m 10 met tastbare voorwerpen
Telt synchroon t/m 10 met getekende voorwerpen
Telt synchroon t/m 10 met de getallenlijn
Herkent gestructureerde getalbeelden t/m 6
(dobbelsteen/ domino, doos eieren, sixpack) (Overzien
van geordende hoeveelheden)
Telt synchroon af vanaf 5 met tastbare voorwerpen
Telt synchroon af vanaf 5 met getekende voorwerpen
Splitst een aantal turfstreepjes met het besef d.m.v. tellen
dat het totaal hetzelfde blijft (8 splitsen in 2 en 6)
Maakt optelsommen met getallen t/m 5 met behulp van
concreet materiaal
Maakt aftreksommen met getallen t/m 5 met behulp van
concreet materiaal
Leest hele uren af
Geeft aan welke van de drie wijzers het snelste en welke
het langzaamste gaat.
Bepaalt m.b.v. de weekkalender welke activiteiten
gedaan zijn en welke nog komen
Weet welke maand het is
Geeft aan dat een week zeven dagen duurt
Gebruikt de tijdbegrippen nu, straks vanochtend,
vanmiddag, vanavond
Langs een liniaal tellen tot 10 (zonder cm begrip)
“Meet” met een zelfgekozen maateenheid (iets is 5
voetstappen lang)
Begrijpt de begrippen zakgeld, spaarpot
Benoemt munten van 1 en 2 euro
Weet dat hij voor een 2 euromunt meer kunt kopen dan
voor een 1 euromunt
Weet dat je als je betaalt ook geld terug kunt krijgen
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Groen, onderdeel 1, blok 1 t/m 4

Groen, onderdeel 1, blok 1 t/m 4

Groen, onderdeel 1, blok 1 t/m 4

Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 1

Groen, onderdeel 1, blok 2
Groen, onderdeel 1, blok 2
Groen, onderdeel 2, blok 1, 2, 3
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 2, blok 4 en 6
Groen, onderdeel 2, blok 5 en 7
Geel, onderdeel 2, blok 1
Geel, onderdeel 2, blok 1

Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 1 t/m 4

Rood, onderdeel 2, blok 5
Blauw onderdeel 3
Rood, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 5

Rekenen - niveau 6
Domein
1.1.
Ordeningsbegrippen
kennen
1.2. Ordenen van
hoeveelheden

2.1. De telrij

2.2. Terugtellen

2.3. Cijfers en getallen

2.4. Handig rekenen
2.5. Rekensommen

3.1. Klokkijken
3.2. Kalender en
agenda

4.1. Meten en wegen
4.2. Standaardmaten
4.3. Eigen
referentiemaat

Doelen
Benoemt vier verschillen waarop je voorwerpen kunt
ordenen
Gebruikt het woord evenveel
Brengt volgorde aan in concrete voorwerpen van hoog
naar laag
Brengt volgorde aan in concrete voorwerpen van voller
naar leger
Vergelijkt hoeveelheden door tellend te vergelijken t/m 5
Akoestisch opzeggen van de telrij met de hele klas tot 20
Telt synchroon t/m 10 met de getallenlijn
Telt resultatief met tastbare voorwerpen t/m 5
Telt resultatief met getekende voorwerpen t/m 5
Telt mentaal (in het hoofd) t/m 5
Telt door met getallen onder de 10
Telt synchroon af vanaf 10 met tastbare voorwerpen
Telt synchroon af vanaf 10 met getekende voorwerpen
Telt synchroon af vanaf 10 met de getallenlijn
Leest de cijfersymbolen t/m 10
Legt de getalsymbolen 0 tot en met 5 op de juiste
volgorde (Getallenlijn)
Schrijft de cijfersymbolen t/m 5
Herkent het symbool voor plus, min en is gelijk aan (+, en =)
Splitst en voegt cijfersymbolen samen t/m 5

In Maatwerk:

Maakt optelsommen met getallen t/m 5 op papier
Maakt aftreksommen met getallen t/m 5 op papier
Maakt optelsommen met getallen t/m 10 met behulp van
concreet materiaal
Maakt aftreksommen met getallen t/m 10 met behulp van
concreet materiaal
Leest hele en halve uren af
Koppelt dagelijkse activiteiten aan hele en halve uren
Geeft aan welke dag ergens voor / na komt (Vandaag is
het donderdag, over twee dagen is het….).
Benoemt gisteren en morgen en past dit toe.
Benoemt de vier seizoenen op volgorde
Benoemt de maanden van jaar
Leest de datum van vandaag af (deze wordt aangewezen
of is gemarkeerd)
Wijst de datum van gisteren en morgen aan
Geeft passief de lengte aan op een liniaal tot 10 cm
Gebruikt voor lengte het begrip centimeter

Groen, onderdeel 2, blok 4, 6
Groen, onderdeel 2, blok 5, 7
Groen, onderdeel 2, blok 4, 6

Schat van voorwerpen in hoe zwaar ze zijn (1 pak suiker is
1 kilo)
Schat van voorwerpen in hoe hoog ze zijn (deur is 2 m
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Groen, onderdeel 1, blok 1 t/m 4

Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 3, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 1
Groen, onderdeel 2, blok 4, 5
Groen, onderdeel 2, blok 1, 2, 3

Groen, onderdeel 2, blok 5, 7
Geel, onderdeel 2, blok 1
Geel, onderdeel 2, blok 1
Geel, onderdeel 2, blok 3

Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 5
Oranje, onderdeel 1, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 5

5.1. Procedure van
betalen

Rekenen - niveau 7
Domein
1.1.
Ordeningsbegrippen
kennen
1.2. Ordenen van
hoeveelheden
2.1. De telrij

hoog)
Geeft aan hoeveel zakgeld hij krijgt
Ordent biljetten op uiterlijke kenmerken
Weet dat je voor 1 euro / 2 euromunten meer krijgt dan
voor munten van 5, 10, 20 en 50 cent.
Betaald gepast met 1 en 2 euromunten

Rood, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 5

Doelen
Begrijpt de woorden tweede, derde, vierde (t/m tiende)

In Maatwerk:

2.4. Handig rekenen

Vergelijkt hoeveelheden door tellend te vergelijken t/m
10
Telt synchroon t/m 20 met de klassikale getallenlijn
(kaartjes)
Telt door met getallen onder de 20
Telt resultatief met getekende voorwerpen t/m 10
Telt mentaal (in het hoofd) t/m 10
Telt akoestisch de telrij af met de hele klas tot 20
Telt synchroon vanaf 10 met de getallenlijn
Telt mentaal af ( in het hoofd) vanaf 5
Telt af naar 0 vanaf een willekeurig getal onder de 10
Geeft het verschil aan tussen tientallen en eenheden (1
tiental en 2 losse eenheden)
Leest de cijfersymbolen t/m 20
Legt de getalsymbolen 0 tot en met 10 op de juiste
volgorde (Getallenlijn)
Schrijft de cijfersymbolen t/m 10
Splitst en voegt getallen samen in tientallen en eenheden

2.5. Rekensommen

Maakt optelsommen met getallen t/m 10 op papier

2.2. Terugtellen

2.3. Cijfers en getallen

Maakt aftreksommen met getallen t/m 10 op papier

3.1. Klokkijken

3.2. Kalender en
agenda

Maakt optelsommen met getallen t/m 20 met behulp van
concreet materiaal
Maakt aftreksommen met getallen t/m 20 met behulp van
concreet materiaal
Leest kwart voor en over af
Koppelt activiteiten aan de kwartieren (pauze begint om
kwart over drie)
Geeft aan wat de drie wijzers aanwijzen (grote wijzer
uren, kleine wijzer - minuten, secondenwijzer seconden)
Wijst de datum van eergisteren en overmorgen aan
Benoemt de duidelijke kenmerken van de vier seizoenen
Zet dag, week, maand op de juiste volgorde van tijdsduur
Gebruikt het begrip volgende
Noemt de datum van zijn verjaardag
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Rood, onderdeel 2, blok 6

Groen, onderdeel 3, blok 1
Groen, onderdeel 3, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 3, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 2
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Oranje, onderdeel 1, blok 2, 4, 6,
8, 10, 12
Groen, onderdeel 3, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Oranje, onderdeel 1, blok 2, 4, 6,
8, 10, 12
Groen, onderdeel 2, blok 4 en 6
Oranje, onderdeel 1 en 2
Groen, onderdeel 2, blok 5 en 7
Oranje, onderdeel 1 en 2
Groen, onderdeel 3, blok 2
Oranje, onderdeel 2, blok 2 en 4
Groen, onderdeel 3, blok 3
Oranje, onderdeel 2, blok 3, 4, 6
Geel, onderdeel 2, blok 1
Geel, onderdeel 2, blok 1
Geel, onderdeel 2, blok 1

Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3

Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 5
Oranje, onderdeel 1, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 5

5.2. Prijzen van
artikelen aflezen
5.3. Prijzen vergelijken

Noemt het huidige seizoen
Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 12 cm
(hele cm)
Gebruikt voor lengte het begrip centimeter en meter
Vergelijkt schattend de snelheid van voertuigen (lopen,
step, boot, auto, bus, vliegtuig)
Begrijpt de begrippen sparen, uitgeven
Geeft aan wat de functie van sparen is
Ordent munten op vorm
Herkent de biljetten (Wijs aan 10 euro)
Contant betalen van kleine bedragen met 1 en 2
euromunten (Wat geef je als iets 5 euro kost?)
Leest prijzen geschreven in hele euro’s onder de tien
(€5.00 en €5,- zijn 5 euro)
Onderscheidt buitenlandse valuta van euro’s

Rekenen - niveau 8
Domein
1.2. Ordenen van
hoeveelheden
2.1. De telrij

Doelen
Vergelijkt hoeveelheden (meer/minder) door tellend te
vergelijken t/m 20
Telt synchroon t/m 30, 50, 100 met de getallenlijn

In Maatwerk:

4.1. Meten en wegen
4.2. Standaardmaten
4.3. Eigen
referentiemaat
5.1. Procedure van
betalen

2.2. Terugtellen

2.3. Cijfers en getallen

2.4. Handig rekenen
2.5. Rekensommen

3.1. Klokkijken

3.2. Kalender en
agenda

4.1. Meten en wegen

Telt mentaal (in het hoofd) t/m 20
Telt handig met sprongen van 2 met tastbare, getekende
voorwerpen en met de getallenlijn onder de 20
Telt structurerend en telt herhaald op met gelijke
hoeveelheden t/m 5 (3, 6, 9, 12) en (5, 10, 15, 20)
Telt synchroon af t/m 20 met de getallenlijn
Telt mentaal af (in het hoofd) vanaf 10
Telt af naar 0 vanaf een willekeurig getal onder de 20
Geeft het verschil aan tussen het honderdtal, tientallen en
eenheden (10 en 2 lossen)
Leest passief de cijfersymbolen t/m 100
Legt de getalsymbolen 0 tot en met 20 op de juiste
volgorde (Getallenlijn)
Schrijft de cijfersymbolen t/m 20
Splitst en voegt getallen samen door het tiental heen (12
splitsen in 8 en 4)
Maakt aftreksommen met getallen t/m 20 (niet over het
tiental heen, 15 - 3 =…)
Maakt optelsommen over het tiental heen (8 + 4 =..)
Leest op vijf minuten nauwkeurig de tijd af
Leest op een digitale klok de hele uren tot 12 uur
Koppelt activiteiten aan minuten (duurt tot vijf over half)
Geeft het doel van een eigen agenda aan (dagritme staat
in eigen agenda)
Ordent eigen activiteiten op dagen en dagdelen
(vanochtend gespeeld, maandag gezwommen)
Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 20 cm
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Rood, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 6
Rood, onderdeel 2, blok 7

Oranje, onderdeel 1, blok 1, 3, 7,
8, 9
Groen, onderdeel 3, blok 1
Groen, onderdeel 3, blok 1

Groen, onderdeel 3, blok 1
Groen, onderdeel 1, blok 3 en 4
Groen, onderdeel 3, blok 1
Oranje, onderdeel 1, blok 2, 4, 6,
8, 10
Oranje, onderdeel 1, alle blokken
Groen, onderdeel 3, blok 1
Groen, onderdeel 3, blok 1
Oranje, onderdeel 2, blok 2, 3, 4,5
Groen, onderdeel 3, blok 3
Oranje, onderdeel 1, blok 7
Oranje, onderdeel 2, blok 3, 4, 5,6
Oranje, onderdeel 2, blok 2, 4, 5
Geel, onderdeel 2, blok 1
Geel, onderdeel 2, blok 2
Geel, onderdeel 2, blok 1 + 4
(Geel, onderdeel 2, blok 3)
(Geel, onderdeel 2, blok 3)
Geel, onderdeel 2, blok 5

4.2. Standaardmaten
4.3. Eigen
referentiemaat
5.1. Procedure van
betalen

5.2. Prijzen van
artikelen aflezen
5.3. Prijzen vergelijken
Rekenen - niveau 9
Domein
1.2. Ordenen van
hoeveelheden
2.1. De telrij
2.2. Terugtellen

2.3. Cijfers en getallen

2.4. Handig rekenen

2.5. Rekensommen

(hele cm)
Geeft aan dat 100 centimeter een meter is
Vergelijkt schattend zijn eigen lichaamsgewicht met het
gewicht van andere voorwerpen
Begrijpt de begrippen bank / pinnen / pin-. bankpas /
spaarrekening
Benoemt de munten (Wat is dit? 20 eurocent)
Benoemt de biljetten (Wat is dit? 10 euro)
Ordent biljetten van 5, 10, 20 euro op waarde
Betaalt op euro’s afgeronde bedragen gepast met
biljetten en munten (Betaal 18 euro: 10 euro biljet, 5 euro
biljet, 2 euromunt, 1 euromunt)
Leest prijzen afgerond op 50 cent onder de 20 euro (€14,
50 is 14 euro en 50 cent)
Vergelijkt op euro’s afgeronde prijzen (t/m 5 euro)

Oranje, onderdeel 1, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 8

Doelen
Vergelijkt hoeveelheden (meer/minder) door tellend te
vergelijken t/m 20
Telt handig met sprongen van 5 met de getallenlijn tot 50
Telt synchroon af vanaf 100 met de getallenlijn

In Maatwerk:

Telt mentaal af (in het hoofd) vanaf 20
Telt verkort terug met sprongen van 2 met tastbare,
getekende voorwerpen en met de getallenlijn onder de 20
Leest actief de cijfersymbolen t/m 100
Legt de getalsymbolen 0 tot en met 100 op de juiste
manier op het honderdveld

Splitst en voegt getallen samen in tientallen door t/m 100
(50 splitsen in 40 en 10)
Typt op- en aftelsommen in op de rekenmachine en
ervaart zodoende de werkwijze
Maakt optelsommen met getallen t/m 50 op papier
Maakt aftreksommen met getallen t/m 50 op papier
Maakt optelsommen met getallen t/m 100 met behulp
van concreet materiaal
Maakt aftreksommen met getallen t/m 100 met behulp
van concreet materiaal

3.1. Klokkijken
3.2. Kalender en
agenda

Deelt handelend concrete voorwerpen door 2
Leest de klok op de minuut nauwkeurig af
Leest op een digitale klok de hele en halve uren tot 12.00
Wijst feestdagen, vakantie, een uitje op een kalender aan.
(leraar noemt de datum)
Noteert activiteiten in een eigen kalender (feestdagen,
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Rood, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 6

Rood, onderdeel 2, blok 7
Rood, onderdeel 2, blok 7

Blauw, onderdeel 1, blok 4
Oranje, onderdeel 1, blok 3, 7, 9,
13
Groen, onderdeel 3, blok 1
Groen, onderdeel 3, blok 1
Oranje, onderdeel 1, alle blokken
Honderdveld gelieve niet te
gebruiken: getallenlijn is beter. In
goede volgorde zetten van klein
naar groot: Oranje, onderdeel 1,
blok 1, 3, 7, 8, 9
Oranje, onderdeel 3, blok 2
Rood, onderdeel 2, blok 8
Oranje, onderdeel 3, blok 3 t/m
6, 7, 9
Oranje, onderdeel 3, blok 3 t/m
6, 8, 9
Oranje, onderdeel 3, blok 3 t/m
6, 7, 9
Oranje, onderdeel 3, blok 3 t/m
6, 8, 9
Oranje, onderdeel 1, blok 1, 2, 3
Blauw, onderdeel 2
Geel, onderdeel 2, blok 1
Geel, onderdeel 2, blok 2
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3

4.1. Meten en wegen

4.2. Standaardmaten

4.3. Eigen
referentiemaat
5.1. Procedure van
betalen

5.2. Prijzen van
artikelen aflezen
5.3. Prijzen vergelijken

Rekenen - niveau 10
Domein
1.2. Ordenen van
hoeveelheden
2.1. De telrij
2.2. Terugtellen
2.3. Cijfers en getallen

2.4. Handig rekenen

2.5. Rekensommen

verjaardag, uitje)
Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 30 cm
(hele centimeters)
Weegt pakken van exact 1 kilo af met een keukenweegschaal
Leest het eigen lichaamsgewicht af op de weegschaal
Meet een halve en een liter vloeistof af
Gebruikt bij gewicht het begrip kilo
Gebruikt bij vloeistof het begrip liter
Schrijft de afkorting voor liter als (l.)
Schrijft de afkorting voor gram als (gr.)
Schrijft de afkorting voor centimeter/ meter/ kilometer
als (cm. m. km.)
Gebruikt bij gewicht de begrippen ons en gram
Geeft aan dat 100 gram een ons is
Schat van voorwerpen tot 1000 kilo in hoe zwaar ze zijn

Oranje, onderdeel 1, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 5
Geen kerndoel meer
Geen kerndoel meer
Geel, onderdeel 2, blok 8

Ordent biljetten van 5, 10, 20, 50, 100 euro op waarde

Rood, onderdeel 2, blok 5

Betaalt bedragen tot 20 euro gepast met alle soorten
biljetten en munten (Betaal €12,05: 10 euro biljet, 2
euromunt, 5 eurocent)
Leest prijzen afgerond op 50 cent boven de twintig euro
Leest prijzen afgerond op 10 en 20 cent
Vergelijkt op 50 cent afgeronde prijzen t/m 20 euro (€12.is meer dan €11,50)

Rood, onderdeel 2, blok 6

Doelen
Schat hoeveelheden (niet tellen) en geeft aan of het er
meer of minder dan 10 zijn
Telt handig met sprongen van 10 met de getallenlijn tot
over de 100
Telt verkort terug met sprongen van 5 met tastbare en
getekende voorwerpen en met de getallenlijn
Schrijft de cijfersymbolen t/m 100
Geeft het verschil aan tussen het honderdtal, tientallen
een eenheden (1 honderdtal, 1 tiental en en 2 lossen)
Leest actief de cijfersymbolen boven de 100
Herkent het keer symbool (x)
Splitst en voegt getallen samen door het honderdtal heen
(115 splitsen in 100 en 15)
Typt op- en aftelsommen in op de rekenmachine en
controleert eigen gemaakte sommen
Maakt optelsommen met getallen t/m 100 op papier

In Maatwerk:

Maakt aftreksommen met getallen t/m 100 op papier
Vermenigvuldigt een getal met 2
Telt onder elkaar op en af t/m 50
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Rood, onderdeel 2, blok 7
Rood, onderdeel 2, blok 7
Rood, onderdeel 2, blok 7

Blauw, onderdeel 3, blok 1 t/m 4
Oranje, onderdeel 1, blok 10 + 13
Blauw, onderdeel 1, blok 4
Oranje, onderdeel 1, blok 1, 3, 7
Blauw, onderdeel 3, blok 1 t/m 4
Blauw, onderdeel 3, blok 1 t/m 4
Blauw, onderdeel 1
Blauw, onderdeel 3, blok 1 t/m 4
Rood, onderdeel 2, blok 8
Oranje, onderdeel 3, blok 3 t/m
6, 7, 9
Oranje, onderdeel 3, blok 3 t/m
6, 8, 9
Blauw, onderdeel 1, blok 2

3.1. Klokkijken

3.2. Kalender en
agenda

4.1. Meten en wegen

4.2. Standaardmaten

4.3. Eigen
referentiemaat
5.1. Procedure van
betalen
5.2. Prijzen van
artikelen aflezen
5.3. Prijzen vergelijken
5.4. Elektronisch
betalen
Rekenen - niveau 11
Domein
1.2. Ordenen van
hoeveelheden
2.1. De telrij
2.2. Terugtellen
2.3. Cijfers en getallen
2.4. Handig rekenen
3.1. Klokkijken

3.2. Kalender en
agenda

4.1. Meten en wegen

Deelt handelend concrete voorwerpen door 3
Deelt handelend afbeeldingen door 2
Leest op een digitale klok hele en halve uren tot 24.00
Zet digitale tijden om in analoge tijden met betrekking tot
de hele uren (13.00 = 1 uur)
Zoekt de juiste datum en noteert afspraken in een eigen
agenda
Zoekt de juiste datum in zijn agenda op en leest de
activiteiten af
Koppelt seizoenen aan de maanden van het jaar
Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 1 meter
(met een duimstok of rolmaat)
Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen in halve cm
Weegt 50 en 100 gram nauwkeurig af
Meet vloeistof af in deciliters (1-10 dl)
Gebruikt bij vloeistof het begrip deciliter
Schrijft de afkorting voor deciliter als (dl)
Geeft aan dat 10 deciliter een liter is
Geeft aan dat 1000 gram een kilo is
Gebruikt het begrip km/uur
Schat de hoeveelheid van een beker water in en
controleert de schatting
Telt het teruggekregen geld en controleert het bedrag

Blauw, onderdeel 2
Blauw, onderdeel 2
Geel, onderdeel 2, blok 2
Geel, onderdeel 2, blok 2

Leest prijzen tot 20 euro (€4,35 is 4 euro en 35 cent, €1,99
is 1 euro en 99 cent)
Vergelijkt prijzen t/m 20 euro (€12,10 is meer dan €12,05)
Pint met een pinpas of gebruikt zijn chippas in een winkel
(Hoeft pincode niet zelf te onthouden)

Rood, onderdeel 2, blok 7

Doelen
Schat van twee groepen (niet tellen) welke groep meer of
minder voorwerpen telt (tot 50 met een verschil van 10)
Telt handig met sprongen van 100 met de getallenlijn tot
1000
Telt verkort terug met sprongen van 10 met tastbare en
getekende voorwerpen en met de getallenlijn
Herkent het symbool voor delen (:)
Typt keersommen in op de rekenmachine en controleert
eigen gemaakte sommen
Leest op een digitale klok 5,10 en 15 minuten
(kwartieren) tot 24.00
- Zet digitale tijden om in analoge tijden met betrekking
tot halve uren en kwartieren. (13.30 = half twee)
Leest de datum op twee manieren af (26 januari 2004/
26-01-04)
Rekent hoeveel dagen/weken het nog duurt tot een
volgende activiteit binnen één maand
Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 2 meter

In Maatwerk:

School ondersteuningsprofiel kbs de Toekomst 2018-2019

Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3
(Geel, onderdeel 2, blok 3)
Oranje, onderdeel 1, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 6
Rood, onderdeel 2, blok 7

Rood, onderdeel 2, blok 7

Blauw, onderdeel 3, blok 1
t/m 4
Oranje, onderdeel 1, blok 10
Blauw, onderdeel 2, blok 2
Rood, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 2
Geel, onderdeel 2, blok 2
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 5

4.2. Standaardmaten

4.3. Referentiemaat
5.1. Procedure van
betalen
5.2. Prijzen van
artikelen aflezen
5.4. Elektronisch
betalen

(met een rolmaat)
Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen in halve
centimeters
- Weegt 100, 200, 300, 400, 500 gram nauwkeurig af
(digitaal en analoog)
Meet vloeistof af in milliliters (tot 100 ml)
Gebruikt bij vloeistof het begrip milliliter
Geeft aan dat 100 milliliter een deciliter is
Geeft aan dat 1000 milliliter een liter is
Schrijft de afkorting als milliliter (ml)
Geeft aan dat 500 gram een pond is
Schat afstanden tot 10 meter (in meters)
Complexe bedragen zoals 4,56 (niet gepast) betalen (met
strategieën als altijd een euro meer betalen)
Controleert na het betalen het bedrag op de bon
Leest prijzen tot 100 euro (€24,35 is 24 euro en 35 cent,
€89,99 is 89 euro en 99 cent)
Pint bij een betaalautomaat en weet hoeveel hij kan en
wil pinnen (Hoeft pincode niet zelf te onthouden)

Rekenen - niveau 12
Domein
Doelen
2.4. Handig rekenen
Typt deelsommen in op de rekenmachine en controleert
eigen gemaakte sommen
2.5. Rekensommen
Vermenigvuldigt met getal t/m 10
Deelt door een getal t/m 5
Noemt de tafels 1 t/m 10 op

3.1. Klokkijken

3.2. Kalender en
agenda
4.1. Meten en wegen

4.2. Standaardmaten
4.3. Eigen
referentiemaat
5.1. Procedure van
betalen
5.2. Prijzen van

Deelt handelend concrete voorwerpen door 5 t/m 10
Deelt handelend afbeeldingen door 5 t/m 10
Zet digitale tijden om in analoge tijden (13.32 = twee over
half twee)
Beheerst tijdsberekeningen gekoppeld aan activiteiten
(reisplanner, tv-gids)
Bepaald iemands leeftijd uit een geboortedatum
Rekent hoeveel dagen/weken het nog duurt tot een
volgende activiteit over de maand heen
Meet en noteert de lengte van een afstand die langer is
dan de rolmaat of duimstok
Meet en noteert de lengte van voorwerpen in millimeters
Weegt een willekeurig gewicht af en noteert het op de 10
gram nauwkeurig (digitaal en analoog)
Meet een vloeistof af en noteert het in 50 milliliter
nauwkeurig
Gebruikt het begrip meter per seconde (m/s)
Schat afstanden tot 100 meter (in meters)
Schat de hoeveelheid vloeistof in (deci)liters
Wisselt geld (Wisselt 1 euro voor twee munten van 50
eurocent)
Leest prijzen boven de 100 euro
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Geel, onderdeel 2, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geel, onderdeel 2, blok 6
Geen kerndoel meer
Geel, onderdeel 2, blok 5
Rood, onderdeel 2, blok 7
Rood, onderdeel 2, blok 7
Rood, onderdeel 2, blok 7

In Maatwerk:
Rood, onderdeel 2, blok 9
Blauw, onderdeel 1
Blauw, onderdeel 2
Blauw, onderdeel 1, met
name blok 14
Blauw, onderdeel 2
Blauw, onderdeel 2
Geel, onderdeel 2, blok 2
Geel, onderdeel 2, blok 4
Geel, onderdeel 2, blok 4
Geel, onderdeel 2, blok 3
Geel, onderdeel 2, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 8
Geel, onderdeel 2, blok 6

Geel, onderdeel 2, blok 5
Geel, onderdeel 2, blok 6
Rood, onderdeel 2, blok 5-6-7
Rood, onderdeel 2, blok 7

artikelen aflezen
5.3. Prijzen vergelijken

5.4. Elektronisch
betalen

Vergelijkt prijzen van artikelen van verschillende winkels
in reclamefolders
Weet dat er waardeverschil is tussen de euro en
buitenlandse valuta
Begrijpt het begrip lenen
Pint of chipt bij een winkel of automaat en kent de
pincode
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Rood, onderdeel 2, blok 5-6-7

Bijlage: 12
Tweede leerwegen Spelling op de De Toekomst
- niveau F1 -> kader en basisberoeps LWOO
- niveau F2 -> Praktijkonderwijs en zeer moeilijk lerend
Werken met de leerlijn spelling is niet bedoeld als louter aanbieden van oefenstof behorend bij de
achtereenvolgende categorieën. Bij goed onderwijs in spelling spelen meer factoren een rol dan de
categorieën die men aanbiedt. Het gaat ook om klassenmanagement, leertijd, didactisch handelen,
pedagogisch handelen. Spelling leren kinderen niet vanzelf tijdens lees- en schrijfactiviteiten. Door
alleen oefenstof aan te bieden leren kinderen niet spellen. Instructie aan de hand van een voor spelling
passend lesmodel moet gewaarborgd zijn.
Bij het leerstofaanbod is sprake van arrangementen, zoals die behoren bij het onderwijscontinuüm. Er is
een relatie met het uitstroomprofiel. Het basisarrangement is bestemd voor kinderen die naar vmbo
gemengde leerweg en theoretische leerweg gaan. In het basisarrangement wil je dat van de stof die
aangeboden wordt, 75% na oefening beheerst wordt. Het basisarrangement wordt geboden door het
volgen van de leergang Spelling in beeld.
De tweede leerweg, niveau F1, een intensief arrangement is voor kinderen die een
ontwikkelingsperspectief hebben dat uitmondt in vmbo kaderberoepsgerichte leerweg LWOO en vmbo
basisberoepsgerichte leerweg LWOO. Deze leerweg bestaat uit:
-

mkm -korte en lange klanken
mkm:tweetekenklanken
mkmm - eenvoudig
mmkm
mkmm - kleefletters
mmkmm
mmm(m)
sch
ng
nk
aai / ooi/ oei
eer / oor / eur
ch(t)
eind –d
eind –b
samenstellingen
ei / ij
au / ou
a / o / u / ee
z/s

-

v/f
klinkerdief
verdubbelaar
uw / eeuw / ieuw
kopstukken – be / ge / ver
staartstukken – stomme ‘e’ /-eren
- ig
- lijk
verkleinwoorden – je / tje / pje / etje /
nkje
moeilijke meervouden – s -> z / f -> v
ie = i
moeilijke meervouden - ‘ s
- isch
- heid
- tie
‘ s = des
c=s
c=k

Bij het werken met de Tweede leerweg Spelling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de categorieën
die op dat moment in de basisgroep aan de orde zijn. De verwerking wordt gehaald uit:
- zelfstandig spellen
- spelling in de lift
- Speciale spellingsbegeleiding
- Spelling in beeld groep
Het zeer intensieve arrangement is voor kinderen die zullen uitstromen naar het praktijkonderwijs.
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Groep 4
september

Regulier programma
K1: mkm-, mmkm-woorden
K2: woorden met sch~
K3: woorden met oe, eu, ui
W1a: woorden met ei
W2a: woorden met ij

Tweede leerweg
- mkm -korte en lange klanken
- sch
- mkm:twee-tekenklanken
- ei
ij

oktober

K4: woorden met ng
K5: woorden met nk
K6: woorden met aai,oei, ooi
W3a: woorden met ou
W4a: woorden met au

-

ng
nk
aai / ooi/ oei
ou
au

november

K7: woorden op ~en, ~er, ~el, ~e
K8: woorden met ge~, be~, ver~
R1: hoorbare verkleinwoorden
W5a: woorden met f~
W6a: woorden met v~

-

staartstukken – stomme ‘e’ /eren
kopstukken – be / ge / ver
verkleinwoorden – je/pje/tje
f~
v~

-

december

Herhaling

januari

K9: woorden op ~lf, ~lg, ~lk, ~lm, lp
K10: woorden op ~rf, ~rg, ~rk, ~rm, ~rp
R2: hoorbare samenstellingen
W7a: woorden met s~
W8a: woorden met z~

-

kleefletters
kleefletters
samenstellingen
s~
z~

K11: woorden met eer, eur, oor
K12: woorden met meer medeklinkers
R3: woorden op ~t of ~d
W1b: woorden met ei
W2b: woorden met ij
K13: woorden met schr~
K14: woorden op ~cht
K15: woorden met twee klankzuivere
klankgroepen
W9a: woorden met ch
W3b: woorden met ou
R4: woorden op ~a, ~o, ~u
R5: klankgroep op ~a, ~o, ~u (open
lettergreep)
(categorie wordt 2x aangeboden dit
blok)
W5b: woorden met f~
W6b: woorden met v~
R6: woorden op ~ee
R7: klankgroepen op /ee/ (open
lettergreep)
R8: overzicht woorden met twee
klankgroepen
W7b: woorden met s~
W8b: woorden met z~
Regulier programma

-

eer / oor / eur
mmkmm /mmm(m)
eind –d
ei
ij
sch(r)
~cht
samenstellingen
ch
ou

-

a/o/u
klinkerdief

-

f~
v~

-

~ee
klinkerdief
,, ,,
s~
z~

februari

maart

april

mei-juni

Groep 5

-

Tweede leerweg
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september

oktober

november

K7: woorden op ~en, ~er, ~el, ~e
R5: klankgroep op ~a, ~e, ~o, ~u
R8: woorden met twee klankgroepen
W1a: woorden met ei
W2a: woorden met ij

-

staartstukken – stomme ‘e’ /eren
a/o/u
samenstellingen
ei
ij

K16: woorden met ng en nk
R9: woorden met een dubbele
medeklinker (categorie wordt 2x
aangeboden dit blok)
W3a: woorden met ou
W4a: woorden met au

-

ng/nk
verdubbelaar

-

ou
au

K17: woorden met eeuw, ieuw, uw
R10: woorden met twee-tekenklanken
R11: woorden met meer klankgroepen
W5a: woorden met f~
W6a: woorden met v~

-

-

uw / eeuw / ieuw
twee-tekenklanken
klinkerdief
f~
v~

-

samenstellingen
stomme e
moeilijke meervouden – s -> z
moeilijke meervouden –> f -> v
woorden met s~ en z~

-

-

december
januari

herhaling
R2: samenstellingen
R12: klankgroepen met een stomme e
R13: woorden op ~ven en ~zen
W7a: woorden met s~
W8a: woorden met z~

februari

R1: verkleinwoorden
R11: woorden met meer klankgroepen
R14: hoofdletters
W10: woorden met /ie/ = i (categorie
wordt 2x aangeboden dit blok)

-

verkleinwoorden -etje
verdubbelaar
hoofdletters
ie = i

maart

K18: woorden op ~ig(e)
K19: woorden op ~lijk(e)
R11: woorden met meer klankgroepen
W11a: woorden met /s/ = c
W12a: woorden met /k/ = c

-

ig
lijk
klinkerdief/verdubbelaar
/s/ = c
/k/ = c

april

K20: woorden op ~eeuwen, ~ieuwen,
~uwen
R11: woorden met meer klankgroepen
R15: woorden op ~eren, ~euren, ~oren
W1b: woorden met ei
W2b: woorden met ij

-

uw / eeuw / ieuw
klinkerdief/verdubbelaar
eer/oor/eur
ei
ij

mei-juni

K21: woorden met kleefletters
R11: woorden met meer klankgroepen
R16: woorden met ie
W5b: woorden met f~
W7b: woorden met s~

-

kleefletters
klinkerdief/verdubbelaar
ie
f~
s~

Groep 6

Regulier programma

Tweede leerweg
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september

K21: woorden met kleefletters
R8: woorden met twee klankgroepen
R12: klankgroepen met een stomme e
W1a: woorden met ei
W2a: woorden met ij

oktober

K22: woorden met vaste stukjes ~ig(e) en
~lijk(e)
W3a: woorden met ou
W4a: woorden met au
WW1: werkwoorden herkennen
WW2: werkwoorden hebben drie
persoonsvormen
K23: woorden met vaste stukjes ~ing,
~sel,~te
R11: woorden met meer klankgroepen
R17: bijvoeglijke naamwoorden
W5: woorden met f~
W7: woorden met s~
herhaling
R2: samenstellingen
W10: woorden met /ie/ = i (categorie
wordt 2x aangeboden dit blok)
WW3: werkwoorden met v en z
WW4: werkwoorden met d

november

december
januari

februari

K14: woorden op ~cht en ~gt
R18: meervoud van woorden op ~a, ~i,
~o of ~u
R19: lange woorden: overzicht
W11a: woorden met /s/ = c
W12a: woorden met /k/ = c

maart

K24: vaste stukjes: ~heid, ~baar, ~zaam
W9a: woorden met ch
W13a: woorden met th
WW5: persoonsvormen invullen
WW6: werkwoorden met ik-vorm op ~a,
~ij,~ou

april

mei-juni

Groep 7
september

K25: woorden op ~atie, ~itie en ~tie
K26: woorden met ea, ia, io en ioe
R19: lange woorden: overzicht
W14a: woorden op ~b
W15a: woorden op ~y
R20: woorden met ‘s ~
W16a: woorden met x
W17a: woorden die hetzelfde klinken
WW7: werkwoorden overzicht
WW8: werkwoorden: zijn, hebben,
kunnen, willen, mogen en zullen
Regulier programma
R11: woorden meer klankgroepen

-

kleefletters
klinkerdief/verdubbelaar
stomme e
ei
ij

- ig
- lijk
- ou
- au
WW1: werkwoorden herkennen
WW2: werkwoorden hebben drie
persoonsvormen
- ~ing
- klinkerdief/verdubbelaar
- bijvoeglijke naamwoorden
- f~
- s~

-

samenstellingen
ie=i

WW3: werkwoorden met v en z
WW4: werkwoorden met d
-

~cht en ~gt
klinkerdief/verdubbelaar
meervouden
/s/ = c
/k/ = c

- heid
- isch
- woorden met th
WW5: persoonsvormen invullen
WW6: werkwoorden met ik-vorm op ~a,
~ij,~ou
- tie
- moeilijke meervouden – s -> z
- moeilijke meervouden – f -> v
- eind –d / -b
- woorden op ~y
- ‘s ~
- woorden met x
- woorden die hetzelfde klinken
WW7: werkwoorden overzicht
WW8: werkwoorden: zijn, hebben, kunnen,
willen, mogen en zullen
Tweede leerweg
- klinkerdief/verdubbelaar
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oktober

november

december
januari

februari

maart

april

mei-juni

Groep 8
september

R19: lange woorden: overzicht
W1: woorden met ei
W2: woorden met ij
WW9: persoonsvormen tt: overzicht
K27: vaste stukjes: ~aar, ~aard, ~er, ~erik,
~eur, ~ier en ~ist
W3: woorden met ou
W4: woorden met au
WW10: persoonsvormen herkennen
WW11: persoonsvormen van onregelmatige
werkwoorden
K28: woorden met /zj/ = g
K29: vaste stukjes: ~isch(e)
R17: bijvoeglijke naamwoorden
W10: woorden met /ie/ = i (categorie wordt
2x aangeboden dit blok)
Herhaling

- meervouden
- ei
ij
WW9: persoonsvormen tt: overzicht
- ~heid

W13: woorden met th
W18: woorden met y
WW12: verleden tijd regelmatige
werkwoorden: ~de(n) of ~te(n)
WW13: verleden tijd regelmatige
werkwoorden:’t kofschip
WW14: verleden tijd regelmatige
werkwoorden op ~ven en ~zen
K30: woorden met ct
K31: vaste stukjes: on~, ont~, ~loos
R1: verkleinwoorden
W11: woorden met /s/ = c
W12: woorden met /k/ = c
R21: stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
W9: woorden met ch
W19: woorden met wr~
WW15: verleden tijd regelmatige
werkwoorden op ~ten
WW16: verleden tijd regelmatige
werkwoorden op ~den
R22: woorden met een trema
R23: woorden met een onbeklemtoonde i
R24: samenstellingen met tussen-s
W20: woorden met /j/ = i
W21: woorden met /sj/ = ch
W17a: woorden die hetzelfde klinken
W22: struikelblokken
WW17: deelwoordvorm
WW18: werkwoorden met be~, ge~, her~,
ont~, ver~
WW19: van deelwoorden afgeleide
bijvoeglijke naamwoorden
Regulier programma
R11: woorden met meer klankgroepen:
overzicht

- woorden met th
- klinkerdief/verdubbelaar
WW12: verleden tijd regelmatige
werkwoorden: ~de(n) of ~te(n)
WW13: verleden tijd regelmatige
werkwoorden:’t kofschip
WW14: verleden tijd regelmatige
werkwoorden op ~ven en ~zen
- ~lijk
- kopstukken – be / ge / ver
- verkleinwoorden – nkje
- /s/ = c
- /k/ = c
- stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
- ch
- a / o / u / ee
WW15: verleden tijd regelmatige
werkwoorden op ~ten
WW16: verleden tijd regelmatige
werkwoorden op ~den
- klinkerdief/verdubbelaar
- ~ig
- samenstellingen met tussen-s
- meervouden

- ou
- au
WW10: persoonsvormen herkennen
WW11: persoonsvormen van onregelmatige
werkwoorden
- ~tie
- ~isch
- bijvoeglijke naamwoorden
- ie=i
Herhaling

- verkleinwoorden
- f/v
WW17: deelwoordvorm
WW18: werkwoorden met be~, ge~, her~,
ont~, ver~
WW19: van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke
naamwoorden
Tweede leerweg
- woorden met meer klankgroepen
- au / ou
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oktober

november

december
januari

februari

maart

april

mei-juni

R19: lange woorden: overzicht
W1a: woorden met ei
W2a: woorden met ij
WW20: persoonsvormen: overzicht
K32: vaste stukjes: ~teit, ~air, ~oir
W24a: Franse leenwoorden 1
W24b: Franse leenwoorden 1
WW18: werkwoorden met be~, ge~, her~,
ver~, ont~
WW21: persoonsvormen die hetzelfde
klinken
R25: R26: samenstellingen met de
tussenklank /u(n)/: uitzonderingen
R27: samenstellingen met de tussenklank
/u(n)/: overzicht
W10a: woorden met /ie/ = i
W27: woorden met lange klinker die als een
korte klinker klinkt
Herhaling

- ei
ij
WW20: persoonsvormen: overzicht

K33: woorden op ~iaal, ~ieel, ~ueel
R28: bijvoeglijke naamwoorden: overzicht
W22: struikelblokken 1
W23: struikelblokken 2
WW19: van deelwoorden afgeleide
bijvoeglijke naamwoorden
R29: bezitsvormen
R30: botsende klinkers: trema
R31: botsende klinkers: geen trema
W16: woorden met x
W28: woorden met q
R14: hoofdletters
W29: Engelse leenwoorden
W30: woorden met in het midden een
stomme e
WW22: drie werkwoordvormen
WW23: werkwoordvormen van Engelse
werkwoorden
R32: samenstellingen: overzicht
R33: aardrijkskundige namen
W17: woorden die hetzelfde klinken
W25: Franse leenwoorden 2
W31: woorden met niet uitgesproken
letters
K34: vaste stukjes: overzicht
W26: Franse leenwoorden 3
W32: woorden met /t/ = d, /p/ = b
W33: werkwoorden met twee c’s
W21: persoonsvormen die hetzelfde klinken

- aai / ooi/ oei
- bijvoeglijke naamwoorden
- uw/eeuw/ieuw
- eer/oor/eur
WW19: van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke
naamwoorden
- klinkerdief/verdubbelaar
- meervouden
- ~isch
- ~tie

- klinkerdief/verdubbelaar
- ~tie
WW18: werkwoorden met be~, ge~, her~,
ver~, ont~
WW21: persoonsvormen die hetzelfde klinken
-

samenstellingen met de tussenklank
u(n)

-

~isch
~heid
ie=i
verkleinwoorden

hoofdletters
Engelse leenwoorden
woorden met in het midden een
stomme e
WW22: drie werkwoordvormen
WW23: werkwoordvormen van Engelse
werkwoorden
- samenstellingen
- aardrijkskundige namen
- woorden die hetzelfde klinken
- s/z
-

-

klinkerdief/verdubbelaar
~heid
woorden met /t/ = d, /p/ = b
c= k/s
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Tweede leerweg Spelling – niveau Praktijkonderwijs
Groep 4
1

7

Leerstofaanbod
Kinderen spellen klankzuivere woorden van 2 en 3 klanken van medeklinker(s) en klinkers die door 1
letter worden weergegeven (pen, bol)
Kinderen spellen klankzuivere woorden van 2 en 3 klanken van medeklinker(s) en klinkers die door 2
dezelfde letters worden weergegeven (boom, aap)
Kinderen spellen klankzuivere woorden van 2 en 3 klanken van medeklinker(s) en klinkers die door 2
verschillende letters worden weergegeven (pijn, huis)
Kinderen spellen klankzuivere woorden met combinaties van 2 medeklinkers vooraan of achteraan
(bloem, kast)
Kinderen spellen klankzuivere woorden met combinaties van 2 medeklinkers vooraan en achteraan
(krant, sport)
Leerstofaanbod
Kinderen spellen woorden met 2 medeklinkers achteraan, die met een tussenklank worden
uitgesproken (melk, warm)
Kinderen spellen woorden met meer dan 2 medeklinkers achter elkaar (markt, straat)

8

Kinderen spellen woorden met sch(r) (school, schrift)

9

Kinderen spellen woorden met (nk)ng ( bang, kring, streng)

10
Groep 6
11

Kinderen spellen woorden die zijn samengesteld uit 2 eerder geleerde woorden (fietsbel, taalschrift,
tuinslang)
Leerstofaanbod
Kinderen spellen woorden met (f)v of (s)z inclusief samenstellingen (vliegtuig, zwart)

12

Kinderen spellen woorden met aai,ooi,oei inclusief samenstellingen (nooit, gloeilamp)

13

Kinderen spellen woorden met eer,oor,eur inclusief samenstellingen (meer, kleurboek)

14

Kinderen spellen woorden met (ij)ei inclusief samenstellingen (klein, schoolplein)

15

Kinderen spellen woorden met d of t achteraan inclusief samenstellingen (hond, kleinkind)

Groep 7
16
17

Leerstofaanbod
Kinderen spellen verkleinwoorden die bestaan uit een grondwoord en de onbeklemtoonde
lettergreep je,tje (kusje, treintje)
Kinderen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de eerste onbeklemtoond is (gezin, verhaal)

18

Kinderen spellen woorden met (g)ch(t) inclusief samenstellingen (lach, zonlicht)

19

Kinderen spellen woorden met uw,eeuw,ieuw inclusief samenstellingen (nieuw, sneeuwbui)

20

Kinderen spellen woorden met (ou) au, inclusief de samenstellingen (gauw, lichtblauw)

Groep 8
21

Leerstofaanbod
Kinderen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de tweede onbeklemtoond is en met een –eworden geschreven (goede, buiten)
Kinderen spellen woorden met de klanken aa, ee, oo, uu achteraan (ja, nee, zo, nu)
Kinderen spellen woorden van 2 klankgroepen met de klanken aa, ee, oo, uu aan het eind van de

2
3
4
5
Groep 5
6

22
23
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24
25
26

eerste klankgroep(water, beker, molen, buren )
Kinderen spellen woorden van 2 klankgroepen met de klanken a, e, i, o, u aan het eind van de eerste
klankgroep. (appel, letter, zitten, koffer, jullie)
Kinderen spellen woorden aan het begin van een zin en namen van personen met een hoofdletter
(Petra, Kevin, Abdel). Kinderen zetten een punt of een vraagteken aan het eind van de zin.
Kinderen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de tweede onbeklemtoond is en met –ig of lijk worden geschreven (aardig, moeilijk)

Als verwerkingsbladen wordt de methode Zelfstandig Spellen gebruikt.
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