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Inleiding 
 
Dit document heeft betrekking op de onderwijs- en begeleidingsdoelstellingen op basisschool De 
Pelikaan gedurende de periode 2016-2020. Het is opgesteld door de interne begeleider van BS De 
Pelikaan  i.s.m. alle medewerkers van de school. 
 
In dit document staat beschreven  hoe de zorg bij ons op school is georganiseerd. 
Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van kinderen. Om optimale begeleiding te 
realiseren gebruiken we dit plan als basis van ons handelen.  
 
Om de ontwikkeling van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 te volgen wordt gebruik gemaakt van 
het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we het 
leerlingvolgsysteem Kijk!. 
 
De missie van BS De Pelikaan: 

Met een gepassioneerd team zorgen wij voor een veilige, uitdagende (leer)omgeving, waarin de 
kinderen zich kunnen ontwikkelen. Wij houden rekening met de verschillende leerstijlen van 
kinderen, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid wordt ingezet om tot leren te komen. Met 
aandacht voor cultuur, natuur en maatschappij helpen wij de kinderen op weg naar het worden van 
bewuste, zelfstandige individuen. 

 
De visie van BS De Pelikaan: 

Basisschool De Pelikaan staat voor uitdagend onderwijs. Talenten worden gezien en er is ruimte 
voor verdere ontwikkeling. Met een brede kijk op de wereld blijven de kinderen hier zichzelf en hun 
omgeving verrijken. 

 

Hoofdstuk 1:  Gegevens van de school 
 
1.1 Algemene gegevens 
Naam school:  De Pelikaan 
Brinnummer:  PW28 
Adres:   Kaya Amsterdam 3, Kralendijk 
Land:   Bonaire, Caribisch Nederland 
Telefoon: (00599) 717 4301 
E-mail:   info@pelikaanschool.com 
Website:  www.pelikaanschool.com 
Identiteit:  Algemeen bijzonder onderwijs 
Directeur: Gerald Kolenbrander 
Bevoegd gezag: Stichting Leren is leuk 
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Hoofdstuk 2: De organisatiestructuur  
 
2.1 De directie 
De directie is eindverantwoordelijk. De directie bestaat uit de directeur/bestuurder en een adjunct 
directeur. 
 
2.2 Interne begeleider (ib’er) 
De interne begeleider bij ons op school heeft als taak om het onderwijs voor alle leerlingen in 
samenspraak met de directie, leerkrachten en ouders zo goed mogelijk te organiseren. Als uw kind 
naar school gaat, heeft u als ouder vooral met de leerkracht te maken. Als er tijdens de ontwikkeling 
van het kind vragen rijzen die noch de leerkracht, noch de ouders kunnen beantwoorden, dan komt de 
interne begeleider in beeld. Samen met de ouders en de leerkracht kijken we of duidelijk is wat uw 
kind nodig heeft op school en/of thuis en of we dat met elkaar kunnen organiseren. Mocht blijken dat 
er meer nodig is dan wij kunnen bieden, dan kunnen wij samen advies vragen bij diverse instanties die 
zich bezig houden met de ontwikkeling van het kind. U moet dan denken aan bijvoorbeeld logopedie 
of fysiotherapie, maar ook aan bijvoorbeeld een onderzoek naar dyslexie of gedrag. 
 
2.3 Remedial teacher (rt’er) 
De remedial teacher ondersteunt de leerkracht door met kleine groepjes of individuele leerlingen 
buiten de klas te werken aan de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
2.4 Groepsleerkrachten  
De groepsleerkracht heeft een signaalfunctie op groeps- en individueel niveau. Deze signaleert als 
eerste de kinderen die een andere onderwijsbehoefte hebben. De groepsleerkracht  streeft ernaar 
iedere leerling tijdens de les te begeleiden door verkorte-, basis-, of verlengde instructie te bieden.  
 
2.5 Onderwijsassistent  
Op BS De Pelikaan geeft de onderwijsassistent ondersteuning in de onder- en middenbouw. De 
onderwijsassistent staat onder verantwoording van groepsleerkracht.  
 
2.6 Individuele professionaliteit  
Elk schooljaar vindt nascholing plaats in teamverband, gekoppeld aan de school-ontwikkelingsdoelen. 
Daarnaast volgen meerdere teamleden nascholing op verschillende onderwijsgebieden.  
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Hoofdstuk 3: De begeleidingsstructuur 
 
Door middel van toetsen, observaties, gesprekken en analyse van schriftelijk werk worden de 
onderwijsbehoefte en stimulerende- en belemmerende factoren van de leerlingen in kaart gebracht. 
M.b.v. deze gegevens wordt er een groepsplan opgesteld waarbij de leerlingen in drie niveaugroepen 
worden ingedeeld (basis, verlengd of verkort).  
 
Als blijkt dat de onderwijsbehoeften van een leerling niet binnen het groepsplan te realiseren zijn, 
wordt een individueel handelingsplan opgesteld door de leerkracht. In een individueel handelingsplan 
staat aangegeven hoe de komende periode aan de onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet 
gekomen zal worden. Het plan is tijdelijk van aard. De leerling en de ouders worden zo veel mogelijk 
betrokken bij de opstelling van het plan. In dit plan blijft centraal staan: wat heeft deze leerling 
pedagogisch en didactisch nodig.  
 
De begeleidingsstructuur van bs De Pelikaan bestaat uit drie lijnen. Deze worden altijd in overleg en 
indien mogelijk in samenwerking met ouders doorlopen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
3.1 Eerste lijns zorg – basis begeleiding binnen de klas 
Onder de eerste lijns zorg verstaan wij de zorg die de leerkracht zelf in de klas kan bieden. Hieronder 
valt: 
- Instructies op drie niveaus; verlengde-, basis- en verkorte instructie: 

 Instructieonafhankelijke leerlingen: verkorte instructie 
  Dit zijn de vlotte leerlingen die zich sneller ontwikkelen. Deze leerlingen hebben vaak aan een 

 verkorte instructie genoeg om zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. Bij deze leerlingen is 
 het van belang hen voldoende uit te dagen en activiteiten aan te bieden op een hoger niveau. 

 Instructiegevoelige leerlingen: basisinstructie 
  Deze leerlingen vormen meestal de grootste groep. Het zijn de leerlingen die zich met de 

 basisinstructie van de leerkracht, de begeleide oefening en de zelfstandige verwerking  
 doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de leerlingen die bij toetsing op niveau scoren. 

 Instructieafhankelijke leerlingen: verlengde instructie 
  Dit zijn de leerlingen 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. Deze leerlingen krijgen per week ongeveer een uur verlengde instructie 
 en oefentijd met de leerkracht. 

1ste lijns zorg 

2de lijns zorg 

3de lijns 
zorg 
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- Individuele begeleiding in de klas door de leerkracht of de onderwijsassistent (beschreven in een 
individueel handelingsplan), 
- Aanpassingen in het reguliere leerstof aanbod; hoeveelheid en tijd. 
 
3.2 Tweede lijns zorg – extra begeleiding binnen de school 
Onder de tweede lijns zorg verstaan wij de zorg die de leerkracht kan bieden i.s.m. de Interne 
begeleider binnen school. Dit kan de volgende vormen hebben: 
- Inzet van de remedial teacher, 
- Observaties in de klas, 
- Handelingsadviezen voor de leerkracht en/of onderwijsassistent, 
- Ondersteuning in oudergesprekken, 
- Doorverwijzing naar motorische remedial teaching (mrt) en/of logopedie. 
 
3.3 Derde lijns zorg – specialistische begeleiding door externe deskundigen 
Onder de derde lijns zorg verstaan wij de zorg m.b.v. externe deskundigen. Hieronder valt: 
- Expertisecentrum Onderwijs Zorg (EOZ); schoolmaatschappelijk werk (smw), ambulante begeleiding 
(ab), onderzoek door psycholoog of orthopedagoog. 
- Opzet individuele leerlijn met eventueel begeleiding (intern of extern): 
Een individuele leerlijn wordt enkel gestart wanneer uit onderzoek wordt geadviseerd dat de leerling 
hier behoefte aan heeft. Het reguliere leerstof aanbod wordt losgelaten en daarvoor in de plaats wordt 
er gewerkt aan specifieke leerdoelen die binnen het bereik van de leerling liggen. 
 
3.4 Toelaatbaarheid 
We streven ernaar om alle leerlingen een plek te bieden op onze school. Er kunnen zich echter 
situaties voordoen waardoor wij niet kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind. 
Leerlingen zijn toelaatbaar indien:  
- de al bestaande zorg in de groep dit toelaat; 
- de leerling geen zorgdossier heeft dat begeleiding op voorhand op onze school onmogelijk maakt; 
- de leerling niet een dusdanige beperking (fysiek dan wel psychisch-emotioneel) heeft dat begeleiding 
op onze school op voorhand onmogelijk maakt; 
- door de ouders/verzorgers alle relevante informatie is verstrekt; het onjuist verstrekken c.q. 
achterhouden van relevante informatie kan leiden tot het annuleren van de toelating c.q. het 
verwijderen van de leerling nadat de toelating al heeft plaatsgevonden;  
- de ouders/verzorgers dienen gevolg te geven aan het advies van de school om medewerking te 
verlenen bij het verkrijgen van de juiste informatie; 
- de ouders/verzorgers akkoord gaan met doubleren als de school dit nodig vindt en er plaats is. 
Zie voor uitgebreid aannamebeleid bijlage 1. 
 
3.5 Verwijzing naar een andere school 
Wij verwijzen door als we op onze school niet meer kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van 
een kind. De school kan hier een adviserende rol bij spelen en ouders inlichten over te nemen stappen, 
ook hier is een goede afstemming tussen ouders en school. Een goede communicatie tussen ouders en 
school is van groot belang.  
In geval van ontoereikende begeleiding of handelingsverlegenheid van de school kan verwezen 
worden naar: 
- een andere basisschool; 
- een school voor speciaal onderwijs; 
- aangepaste voorzieningen voor jeugdzorg onder en na schooltijd. 
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Hoofdstuk 4: De overlegstructuren 
 
Binnen de school wordt op onderstaande manier overleg gepleegd. 
 
4.1 Groepsniveau 
 
Oudercontacten  leerkracht – ouders  
- Minimaal vier keer per jaar vindt er een oudergesprek plaats waarin de leerkracht de ouders 
informeert over de vorderingen en de ontwikkelingen van het kind en visa versa.  
- In groep 6 wordt aan het eind van het schooljaar de ouders uitgelegd welke Cito scores en welke 
betekenis dit heeft voor de leerling voor het voortgezet onderwijs. 
- In groep 7 wordt in februari een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs (vo) gegeven.  
- In groep 8 wordt in februari het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs (vo) gegeven. 
Daarnaast gaat school in overleg met ouders wanneer: 
- het kind in aanmerking komt voor remedial teaching; 
- school behoefte heeft aan externe ondersteuning van het EOZ; 
- er moet worden afgeweken van het reguliere lesprogramma (individuele leerlijn). 
 
Groepsbespreking  leerkracht – ib’er 
Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats waarin de groepsleerkracht samen met de ib’er 
bespreekt wat de onderwijsbehoefte is van de groep. Dit wordt gedaan n.a.v. observaties en 
afgenomen toetsen. Tijdens dit worden de groepsplannen geëvalueerd en door de groepsleerkracht 
bijgesteld. 
 
Leerlingbespreking leerkracht – ib’er 
Wanneer de leerkracht behoefte heeft om uitgebreid over een bepaalde leerling te overleggen met de 
ib’er, dan wordt er een leerlingbespreking gepland met de desbetreffende leerkracht en de ib’er 
samen. 
 
Overdracht besprekingen  leerkracht – leerkracht (- ib’er) 
Aan het eind van het schooljaar, of aan de start van het nieuwe schooljaar worden er momenten 
gepland zodat de huidige leerkracht samen met de nieuwe leerkracht de groep kunnen bespreken. 
Indien nodig sluit de ib’er aan. 
 
Overdracht voortgezet onderwijs  leerkracht groep 8 – directeur/ib’er – zorgcoördinator voortgezet 
onderwijs 
De school stelt een Onderwijskundig Rapport (OKR) op met daarin alle relevante gegevens van het 
kind. Een exemplaar van het OKR wordt aan de ouders meegegeven tijdens het adviesgesprek met de 
leerkracht van groep 8. 
Tussen het voorgezet onderwijs en de basisschool zal er een overleg plaatsvinden om de leerlingen 
van groep 8 te bespreken. 
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4.2 Schoolniveau 
 
Teamvergadering  directeur - team 
Het team vergadert minimaal 8 keer per jaar. De directie geeft hier samen met het team invulling aan. 
 
Studiedagen  team 
Tijdens het schooljaar vinden er studiedagen plaats. De directie geeft hier invulling aan. 
 
Jaargroepoverleg  leerkrachten - onderwijsassistenten uit parallelgroepen 
De bestaande parallelgroepen hebben regelmatig overleg over zaken die beide groepen aan gaan. Dit 
gaat inhoudelijk over bijvoorbeeld het leerstofaanbod, de begeleiding van groepjes leerlingen e.d.. 
 
Management Team overleg  directie – ib’er 
Binnen het Management Team overleg is de zorg een vast agenda punt. Hierin worden door de ib’er 
alle lopende zaken besproken met de directie. 
 
Zorgoverleg EOZ  ib’er – casemanager EOZ (- schoolmaatschappelijk werker) 
Zes keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de ib’er en de casemanager van het EOZ. Wanneer 
nodig neemt de schoolmaatschappelijk werker ook deel aan dit overleg. 
Hierin worden lopende zaken besproken; er worden afspraken gemaakt omtrent de begeleiding die de 
school nodig heeft. 
  
 
4.4 Eilands-niveau 
 
Netwerkoverleg interne begeleiders  ib’er van alle basisscholen 
Vijf keer per jaar hebben de interne begeleiders overleg over onderwerpen die worden aangedragen 
door de verschillende ib’er van de basisscholen op Bonaire. 
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Hoofdstuk 5: Toetsen  
 
De toetskalender staat in de bijlage (zie bijlage 2). De toetsen worden volgens de toetskalender door 
de groepsleerkracht afgenomen. 
 
5.1 Methode gebonden toetsen  
Elke methode bestaat uit een aantal blokken of thema’s per leerjaar. Aan het eind van elk blok of 
thema volgt een afsluitende toets waarmee wordt gecontroleerd de leerlingen de aangeboden leerstof 
hebben begrepen. 
 

Vakgebied:  Methode  Groep:  Afname  
 

Rekenen  Wereld in getallen 3-8  1x in 3 weken  
 

Lezen  Veilig leren lezen  3  1x in 3 weken  
4x per jaar de signaleringstoetsen* 
 

Taal  Taalactief  4-8  1x in 3 weken  

Spelling  
 

Taalactief  4-8  1x in 3 weken  

Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip  4-8  2x per jaar  

Zaakvakken  4x Wijzer 1-8 Na elk thema 

*Na elk kwartaal wordt een signaleringstoets afgenomen die aangeboden stof van het afgelopen 
kwartaal toets. 
 
 
5.2 Cito  
We zijn verplicht om voor de basisvakken een goede, actuele, genormeerde toets te hanteren. We 
gebruiken hiervoor de toetsen van Cito. 
In de groepen 3 t/m 8 nemen wij de volgende Cito-toetsen af: 
- Rekenen/Wiskunde 
- Begrijpend lezen 
- Woordenschat 
- AVI 
- DMT (gr. 3 t/m 5 + risico leerlingen van gr. 6/7/8 zonder dyslexieverklaring) 
- Spelling (vanaf schooljaar 2016-2017 gestart in gr. 3 t/m 6, 2017-2018 start gr.7, 2018-2019 gr.8) 
 
Afname  
Over het algemeen wordt de toets bij alle leerlingen hetzelfde afgenomen. Wanneer er sprake is van 
dyslexie, dyscalculie, taalstoornis o.i.d., kan de school besluiten om compenserende maatregelen in te 
zetten. Hierbij  kunt u denken aan bijvoorbeeld extra tijd, het voorlezen van de toets of de leerling mag 
ondersteunend materiaal gebruiken. 
De DMT toets wordt standaard in de groepen 3 t/m 5 afgenomen bij alle leerlingen. Leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8 maken enkel de DMT toets als zij onder niveau lezen op de AVI toets en (nog) niet in 
het bezit zijn van een dyslexieverklaring. 
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Hoofdstuk 6: Protocollen 
 
Voor de leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte heeft de school verschillende protocollen 
opgesteld. Hierin wordt beschreven welke aanpak de school hanteert om deze leerling zo goed 
mogelijk te begeleiden. 
 
Op BS De Pelikaan hebben we de volgende protocollen aangemaakt: 
 
- Leesproblemen en dyslexieprotocol   
- Dyscalculieprotocol     
- Meer- en hoogbegaafdenprotocol    
- Gedragsprotocol      
- Overgangsprotocol     
- Pestprotocol      
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Bijlage 1  Aannamebeleid 
 

 
             Aannamebeleid  
       Basisschool De Pelikaan  
          Kaya Amsterdam #3 +599 7174301  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn druk bezig ons aannamebeleid te updaten. Zodra dit afgerond is zullen we u weer informeren. 
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Bijlage 2  Toetskalender 
 
 

 Rekenen/ Wiskunde 3.0 Woordenschat Spelling 3.0 * 
 

Gr.3 
 

jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni 

Gr.4 
 

jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni 

Gr.5 
 

jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni 

Gr.6 
 

jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni 

Gr.7 
 

jan/feb mei/juni jan/feb 
 

mei/juni 
 

jan/feb 
 

mei/juni 
 

Gr.8 
 

jan/feb n.v.t. jan/feb 
 

n.v.t. jan/feb 
 

n.v.t. 

* Vanaf schooljaar 2016-2017 
 
 
 
 

 Begrijpend  
Lezen 3.0 

AVI DMT 

Gr.3 
 

jan/feb mei/juni X jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni 

Gr.4 
 

jan/feb mei/juni okt/nov* jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni 

Gr.5 
 

jan/feb mei/juni okt/nov* jan/feb mei/juni jan/feb mei/juni 

Gr.6 
 

jan/feb mei/juni okt/nov* jan/feb mei/juni jan/feb** mei/juni** 

Gr.7 
 

jan/feb mei/juni  okt/nov* jan/feb mei/juni jan/feb** mei/juni** 

Gr.8 
 

jan/feb 
 

n.v.t. okt/nov* jan/feb mei/juni jan/feb** mei/juni** 

* Een extra AVI-afname moment voor de risicoleerlingen. 
** Afname enkel bij risicoleerlingen zonder dyslexieverklaring.(Leerlingen met dyslexieverklaring maken deze toets niet.) 


