Start
Leerkracht observeert de leerling.
Hoe gaat het met instructie,
zelfstandig werken, samenwerken.
Hoe manifesteert het kind zich t.a.v.
de groep? Hoe gaat het thuis? Spar
hierover met duo-leerkracht of
andere leerkracht die de leerling
goed kent.

Zorgen om een individuele
leerling

Ja

Leerkracht gaat gesprek aan met
leerling.
Formuleer onderwijsbehoeften in
termen van: @ heeft het nodig
dat…..

a.d.h.v. de informatie in
Parnassys. Leerkracht en IB’er
maken afspraken over
voortgang.

Invullen individuele gegevens
van de leerling in
groepsoverzicht .Leerkracht zet
informatie in parnassys

Leerkracht gaat gesprek aan met ouders.
Sterke kanten en zwakke kanten van de
leerling. Formuleer samen met ouders
onderwijsbehoeften.

De zorgen bij de individuele
leerling blijven bestaan.
Leerkracht voelt zich
handelingsverlegen

Leerkracht neemt contact op met
ouders en geeft aan de leerling te
bespreken met Intern Begeleider.

Leerkracht gaat in gesprek met
Intern Begeleider

Invullen individuele gegevens van
de leerling in groepsoverzicht .

Nee

Nee

Ja

Leerkracht koppelt de informatie vanuit het
overleg met Intern Begeleider terug aan ouders.
LEERKRACHT ZET INFORMATIE IN PARNASSYS

Zorgen zijn zichtbaar op één
gebied of naar alle
waarschijnlijkheid voor een korte
tijd.

Nee

Zorgen zijn hanteerbaar en
leerkracht voelt zich niet
handelingsverlegen

Zorgen zijn zichtbaar op
meerdere gebieden en zijn er
gedurende een lange tijd.

Ga zo door en evalueer over een
aantal maanden samen met
ouders hoe de leerling zich
ontwikkelt

Ja
Ja

Er wordt een individueel handelingsplan opgesteld door de leerkracht voor maximaal een
half jaar. Dit kan zowel op didactisch niveau als op sociaal-emotioneel niveau zijn. Per
gebied één formulier maken. (Als je meerdere formulieren nodig hebt, vraag je dan
kritisch af of dit niet beter kan in een groeidocument? Overleg waar nodig met IB’er).

Er wordt een groeidocument opgesteld door de leerkracht. Dit kan zowel op
didactisch niveau als op sociaal-emotioneel niveau zijn. Groeidocument moet
worden ingevuld van start t/m vak g en vak j. Als een leerling op een eigen
leerlijn zit dan moet daarnaast ook een OPP worden ingevuld (start t/m vak j).

Het groeidocument wordt samen met IB’er besproken.

LEERKRACHT ZET HET HANDELINGSPLAN IN PARNASSYS

Het individueel handelingsplan wordt gemaakt en er worden samen met ouders (en
mogelijk leerling) besproken en waar mogelijk aangevuld.

Verwijs in het groepsplan naar het individueel handelingsplan (Naam leerling HP)

Vul na maximaal een half jaar de evaluatie van het handelingsplan in. Evalueer het
handelingsplan met ouders, maak nieuwe afspraken, laat ouders ondertekenen.

Mogelijke actie 1: Sluit
het individueel
handelingsplan af.
Extra zorg is niet meer
nodig.

Mogelijke actie 2:
Maak een nieuw
individueel
handelingsplan, indien
zorg wordt voortgezet

Mogelijke actie 3: Maak een
groeidocument i.p.v. individueel
handelingsplan, omdat de zorg
groter is geworden. Eigen leerlijn?
Maak O.P.P. Geen eigen leerlijn?

De leerkracht stuurt het groeidocument digitaal op en laat ouders de andere
kopjes invullen / aanvullen. Wanneer ouders hier weinig capabel voor zijn, kun je
er ook voor kiezen dit gezamenlijk te doen. Stuur in ieder geval wel alvast het
document op, zodat ouders weten wat er in staat.

Het groeidocument wordt samen met ouders (en mogelijk leerling) besproken en
waar mogelijk aangevuld. Laat ouders alvast tekenen.

Het groeidocument wordt met IB’er besproken en een mogelijk arrangement
wordt aangevraagd. Worden er nog aanpassingen gedaan? Ouders opnieuw laten
tekenen. Tevens dient directeur te tekenen

Verwijs in het groepsplan naar het groeidocument / ARR / OPP (Naam leerling
GR/ARR/OPP)

Maak Groeidocument.

Vul na maximaal een half jaar de evaluatie in. Evalueer de doelen met ouders,
maak nieuwe afspraken, laat ouders ondertekenen.

ZET HET HANDELINGSPLAN + EVALUATIE + GESPREKSVERSLAG IN PARNASSYS
Mogelijke actie 1: Vul het groeidocument aan, zet de evaluaties van de doelen in
het plan en stel nieuwe doelen. Verder in het vak ‘Multidisciplinair overleg’ een
kopie maken van het gespreksverslag van IB’er. Zorg wordt voortgezet

