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1 INLEIDING 
Voor u ligt de beschrijving van het onderwijsproces van de Mozarthof. Het onderwijsproces is het 

geheel aan didactische, pedagogische en ondersteunende processen en handelingen die, binnen 

vooraf bepaalde beleidskaders en uitgangspunten, uitgevoerd worden en waarmee wij ervoor zorgen 

dat een kind tot leren komt. Het onderwijsproces heeft als doel de leerlingen optimaal voor te 

bereiden op hun toekomst. 

 
In dit document worden de uitgangspunten, die de basis vormen van ons onderwijs en de 
verschillende elementen uit het onderwijsproces, in samenhang beschreven. In de beschrijving van 
het onderwijsproces is onze missie als vertrekpunt herkenbaar aanwezig. 
De Mozarthof draagt zorg voor een doorgaande lijn tussen het SO en VSO van de Mozarthof. Het 
onderwijsleerproces wordt in dit document voor beide afdelingen beschreven.   
 
Dit document wordt in een cyclus van 2 schooljaren geëvalueerd en indien nodig bijgesteld op basis 
van de ontwikkeling die de school doormaakt m.b.t. het onderwijsproces. Het document is voor het 
laatst bijgesteld in april 2019. 
 
 

1.1 VOOR WIE? 
Dit document is geschreven voor alle medewerkers die uitvoering geven aan het onderwijsproces, 
daar ondersteuning bij bieden of leiding aan geven. Daarnaast kan het gebruikt worden om de door 
ons gehanteerde processen inzichtelijk te maken voor derden. 
 
 

1.2 DOEL VAN DIT DOCUMENT 
Het doel van dit document is dat alle betrokkenen bij de uitvoering van het onderwijsproces dezelfde 
taal spreken en het onderwijs vormgeven binnen de vastgestelde beleidskaders en uitgangspunten. 
 
 

1.3 SAMENHANG MET ANDERE DOCUMENTEN 
Dit document staat in nauw verband met onderstaande documenten. Om een goed en compleet 
beeld te krijgen van het totale onderwijsinhoudelijke beleid van de school wordt aanbevolen dit 
document in samenhang met de andere documenten te lezen.  
Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal documenten nog geactualiseerd moet worden. De doelgroep 
beschrijvingen en de handleiding Werken met LOGOS worden t.z.t. nog aangepast aan het landelijk 
doelgroepenmodel.  

• De doelgroep beschrijvingen (de matrix ontwikkelingsperspectieven, de beschrijvingen van de 
ontwikkeling op de verschillende domeinen en de onderwijsbehoeften) 

• De beschrijving van de ondersteuningsstructuur (nog bijstellen) 

• De handleiding Werken met LOGOS  

• Het Handboek Kwaliteit waaronder De beschrijving van het Opbrengstgericht werken en de 
jaarverslagen 

• De bij de beschreven processen behorende plannings- en volgdocumenten 
 
Het beleid m.b.t. het onderwijsproces is nader uitgewerkt in: 

• Het beleid Rekenen 

• Het beleid Taal 

• De beschrijving van onderwijsarrangementen voor specifieke doelgroepen (in ontwikkeling) 
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2 MISSIE 
 

MOZARTHOF, SCHOOL VOOR ZOVEEL MOGELIJK LEREN 
Eind 2017 stelden wij op de facebookpagina van de Mozarthof de volgende vraag:  
“Mozarthof, school voor ZML….. stel dat we zelf een omschrijving zouden mogen maken van onze 
school, de leerlingen en hun talenten, wat zou u dan zeggen?”  
Hier kwamen veel mooie reacties op, maar deze inzending, door één van onze leerlingen, sprong in 
het oog:  
 

MOZARTHOF, SCHOOL VOOR ZOVEEL MOGELIJK LEREN! 
 

MISSIE 
De Mozarthof is een school; het is een plek waar kinderen en jongeren naartoe komen om te leren 
en waar zij worden voorbereid op zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij, zowel in 
dagbesteding of werken als in wonen en vrijetijdsbesteding.  
 
Onze missie is het, dat onze leerlingen, aan het eind van hun schoolloopbaan, zo zelfstandig mogelijk 
in het leven staan en met vertrouwen in hun eigen vaardigheden en talenten kunnen uitvliegen naar 
de voor hen best passende uitstroombestemming binnen vervolgopleiding, dagbesteding of 
(beschut) werk. 
Voor een verdere uitwerking van de missie, kernwaarden en visie wordt verwezen naar het Schoolplan 2018-2022 

 
 
 

3 DE ONDERWIJSARRANGEMENTEN 
 

3.1 UITGANGSPUNTEN 
Op de Mozarthof hebben we een aantal uitgangspunten gedefinieerd die de basis vormen van al 
onze onderwijsarrangementen:  
• Het cyclisch werken en denken en de borging van het onderwijsproces 

• Het pedagogisch klimaat 

• De doelgroepen; OPP’s en leerroutes en de opbouw van de school 

 
 

3.2 HET BASIS-ONDERWIJSARRANGEMENT 
Naast de hierboven genoemde uitgangspunten onderscheiden we in het cyclische onderwijsproces 
de elementen die hieronder zijn opgesomd. In dit document zijn de uitgangspunten en de elementen 
van het onderwijsproces in onderlinge samenhang beschreven. Hierbij is zoveel mogelijk de volgorde 
van de stappen in het cyclische proces aangehouden.  
Tezamen vormen zij het basis-onderwijsarrangement dat op de Mozart geboden wordt.  Het basis-
onderwijsarrangement voorziet in de onderwijsbehoeften van onze “gemiddelde” ZML-leerling.  
 
Daarnaast heeft de Mozarthof onderwijsarrangementen (beschreven) voor 5 specifieke doelgroepen. 
In de beschrijving van de specifieke onderwijsarrangementen wordt beredeneerd afgeweken van de 
basis, zodat optimaal kan worden aangesloten bij de onderwijsbehoeften van iedere doelgroep.  
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DE ELEMENTEN VAN HET CYCLISCHE ONDERWIJSPROCES  

 

PLAN 

DE PLANNING VAN HET ONDERWIJS 
• Het onderwijsaanbod 
• De leertijd 
• Het groepsplan en periodeplanning 
• Weekplanning en rooster 
 

DO 

DE UITVOERING VAN HET ONDERWIJS 
• Pedagogisch en didactisch handelen 
• Instructie 
• Differentiatie 
• De organisatie van het onderwijs, klassenmanagement 
• Methodes, materialen en middelen 
 

STUDY* 
DE EVALUATIE VAN HET ONDERWIJS 
• Toetsing 
• Resultaten op de leerlijn (LVS) 
* voor uitleg hierover zie hoofdstuk 4 

 

ACT 

VERBETERDOELEN, INTERVENTIES EN ACTIES EN INDIEN NODIG BIJSTELLEN VAN DOELEN  
• Pedagogische en didactische interventies 
• Criteria om te stoppen met bepaald aanbod 
 
 

3.3 SPECIFIEKE ONDERWIJSARRANGEMENTEN 
Het basis-onderwijsarrangement dat in dit document wordt beschreven is niet altijd passend voor 
alle doelgroepen die wij binnen de Mozarthof hebben. Om goed aan te kunnen sluiten bij de 
onderwijsbehoeften van leerlingen binnen een bepaalde doelgroep of leerroute, moeten sommige  
elementen uit het onderwijsproces specifiek hieraan worden aangepast.  
 
De leerkracht kan (binnen de kaders van het in dit document beschreven beleid) aanpassingen doen 
in het lesaanbod, passend bij de mogelijkheden en leerstijl van de leerlingen: de manier waarop het 
lesaanbod wordt vormgegeven, bijvoorbeeld thematisch of praktijkgericht, door te werken in vaste 
(niveau)groepjes of juist in themahoeken. Dit zal weer van invloed zijn op de manier waarop het 
groepsplan en het rooster gemaakt worden, hoe we aan de doelen werken, hoe we de 
voorgeschreven leertijd inplannen, hoe we de periode- en weekplanning maken etc.  
 
Naast het basis-onderwijsarrangement heeft de Mozarthof (of ontwikkelt momenteel) 
onderwijsarrangementen voor 5 specifieke doelgroepen:  
1. Speciale leerstroom voor leerlingen met OPP 1 (uitstroombestemming ervaringsgerichte 

dagbesteding) en voor leerlingen met OPP 2 (uitstroombestemming licht arbeidsmatige 
dagbesteding (OPP 2), maar die cognitief functioneren op het niveau van leerroute 1 (thematisch 
en praktijkgericht onderwijs) 

2. Aanvangsgroep - kleuteronderwijs (spelend leren) 
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3. Onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen met internaliserende gedragskenmerken (TLV cat 2-
3 in groep 7 à 8 leerlingen met assistent en zorgbegeleider) en/of externaliserende 
gedragskenmerken (ZMOLK) 

4. Leerlingen in de uitstroomfase VSO (verdiepingsjaren) 
5. Leerlingen die mogelijk kunnen terugstromen naar regulier onderwijs (waaronder SBO en PRO 

(OPP 4/5)  
(Zie ook het schoolplan 2018-2022). De specifieke onderwijsarrangementen worden in aparte 
documenten nader uitgewerkt.  
 
 
 

4 HET CYCLISCHE PROCES 
Het cyclisch werken en denken vormt de basis van alle processen binnen de school. Op alle niveaus 
en in alle geledingen wordt gewerkt volgens de methodische cyclus Plan-Do-Study-Act. 
 
De oorspronkelijke PDCA cyclus (Deming; 1900-1993) is geëvolueerd naar PDSA, waarbij de S staat 
voor STUDY. Hiermee wordt meer benadrukt dat we niet alleen kijken óf we onze doelen behaald 
hebben (Check), maar dat we de resultaten bestuderen en op zoek gaan naar oorzaken als de 
resultaten afwijken van wat we daarbij voor ogen hadden. Op basis daarvan worden verbeterdoelen 
en acties of interventies bepaald. Pas wanneer op basis van de analyse en na uitvoering van 
mogelijke of passende interventies blijkt dat dit passend is, worden doelen bijgesteld. 
 
Op de Mozarthof werken we opbrengstgericht en brengen we de leeropbrengsten van de leerlingen 
in kaart. Onder leeropbrengsten verstaan we alle resultaten van de leerlingen, zowel op de 
cognitieve leerlijnen (leergebieden taal en rekenen) als op de leergebiedoverstijgende leerlijnen.   
 
Er wordt op twee niveaus opbrengstgericht gewerkt: in de klas (leerling- en groepsniveau) en op 
afdelings- en schoolniveau. Alle leeropbrengsten (de toetsresultaten en de evaluatie van doelen in 
LVS - LOGOS), worden verwerkt in de ‘Groepsoverzichten leeropbrengsten’. De gegevens worden 
verzameld en geanalyseerd op groeps- en afdelingsniveau: 

• Het cyclische onderwijsproces en de wijze waarop dit geborgd wordt op leerling- en 
groepsniveau, is beschreven in dit document.   

• Het cyclische proces van Opbrengstgericht werken (OGW) op afdelings- en schoolniveau maakt 
onderdeel uit van het kwaliteitssysteem van de Mozarthof en wordt uitgewerkt in het Handboek 
Kwaliteit. Dit proces krijgt zijn weerslag in de op de opbrengsten gerichte jaarverslagen van SO 
en VSO. 

 
Voor de evaluatie van de leeropbrengsten op afdelings- en schoolniveau in de jaarverslagen 
gebruiken we het model ‘Opbrengstgericht Werken in 4D’ (CED-groep)  

DATA, DUIDEN, DOELEN, DOEN!  
 
 
 

  



 

 HET ONDERWIJSPROCES, MOZARTHOF, MEI 2019 7 

4.1 DE BORGING VAN HET ONDERWIJSPROCES 
In een schooljaar wordt gewerkt met twee periodes (september-januari en februari-juli). De 
groepsbesprekingen markeren het begin en einde van een periode. In de groepsbespreking wordt 
teruggeblikt en vooruitgekeken.  
 
Het cyclische proces van planning, uitvoering, evaluatie en bijstelling van het onderwijsproces op 
groeps- en individueel leerlingniveau wordt geborgd door middel van de groepsbesprekingen 
(procesborging) en met behulp van onze leerlingvolgsystemen (registratie en rapportage). 
 
In de groepsbesprekingen wordt terug en vooruit geblikt. Er wordt geëvalueerd, geanalyseerd, 
bijgesteld, gepland en na uitvoering weer geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
hiervoor opgestelde ‘Analysevragen voor de groepsbespreking’. Deze zijn opgenomen in het 
formulier ter voorbereiding op de groepsbespreking (in Handboek Mozarthof). 
Er wordt gesproken over: 
• de inhoud (doelstellingen, leerstofaanbod)  
• de vorm (aanpak en werkwijze m.b.t. het lesaanbod, organisatie en klassenmanagement, de 

aanpak en benaderingswijze van individuele leerlingen) 
• de resultaten (behaalde leeropbrengsten, op basis van behaald niveau op de leerlijn (LVS) en op 

basis van afgenomen genormeerde toetsen). 
Hier wordt zowel op groepsniveau (groepsplan, periodeplanning en weekplanning) als op 
leerlingniveau (OPP, leerlingplan, individueel handelingsplan) naar gekeken. 
 
 
GROEPSPLANBESPREKING 
Aan het begin van het schooljaar verzamelt de leerkracht informatie uit het vorige schooljaar. Dit 
betreft de mondelinge of schriftelijke overdracht en de leeropbrengsten (LVS-LOGOS en LOVS). Om 
het vaardigheidsniveau van de leerlingen goed in kaart te brengen neemt de leerkracht de AVI-toets 
af. De leerkracht interpreteert deze gegevens en bepaalt op basis daarvan het onderwijsprogramma 
voor het komende schooljaar. Dit wordt uitgewerkt in het groepsplan.  
 
De eerste groepsbespreking aan het begin van het schooljaar, staat in het teken van de planning van 
het onderwijsproces: het groepsplan, de periodeplanning en de aanpak en organisatie. 
 
 
TUSSENEVALUATIE LEEROPBRENGSTEN 
In de groepsbespreking van februari wordt het groepsplan tussentijds geëvalueerd. De 
toetsresultaten worden vergeleken met de leerrendementsverwachting (de inschaling van de 
leerlingen in de leerroutes) per leergebied. Het behaalde niveau op de leerlijnen (LVS-LOGOS) wordt 
vergeleken met het geplande aanbod in het groepsplan. Leerkrachten bereiden dit voor m.b.v. de 
analysevragen die in het voorbereidingsformulier zijn opgenomen. Opvallende verschillen worden 
geanalyseerd en waar nodig worden interventies gedaan om het onderwijsproces in de klas te 
verbeteren. Dit kan interventies voor (een deel van) de groep betreffen of voor een individuele 
leerling. Als de interventies onvoldoende effectief blijken, kan ervoor worden gekozen aanpassingen 
te doen in het niveau waarop de doelen worden aangeboden en het groepsplan bij te stellen. Pas 
wanneer op basis van de analyse en na uitvoering van mogelijke of passende interventies blijkt dat 
dit passend is, worden doelen bijgesteld. 
 
 
EINDEVALUATIE LEEROPBRENGSTEN 
In de derde groepsbespreking in juni wordt de eindbalans opgemaakt. De leeropbrengsten worden 
geëvalueerd op basis van de toetsresultaten (LOVS) en het behaald niveau op de leerlijn (LVS-
LOGOS). Uit de eindevaluatie kan blijken dat voor een leerling een leerroute (voor een leergebied) 
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moet worden bijgesteld. Het komt voor dat leerlingen functioneren op een niveau op de leerlijn, dat 
tussen twee leerroutes in zweeft. In dat geval wordt de leerroute niet naar boven of beneden 
bijgesteld. De leerling krijgt lesaanbod op het dan passende niveau met als doel de leerling binnen de 
leerroute te houden of, indien mogelijk, toe te leiden naar een hogere leerroute. Pas wanneer (na 
meerdere interventies) blijkt dat een hogere of lagere leerroute volledig passend is zal dit worden 
bijgesteld (zie ook hoofdstuk 12, Differentiatie). 
 
Ook kan blijken dat het OPP van een leerling moet worden bijgesteld. Dit wordt pas gedaan na drie  
meetmomenten. Het bijstellen van een leerroute of OPP van een leerling wordt besproken en 
vastgesteld in de CvB. Ouders ondertekenen het OPP in het oudergesprek aan het einde van het 
schooljaar. 
 
De informatie die uit de eindevaluatie beschikbaar komt, vormt de basis voor het groepsplan van het 
volgende schooljaar. Hiermee is de methodische cyclus rond. 
 
De werkwijze om het onderwijsproces (en de ondersteuningsstructuur) te borgen in LOGOS is 
uitgewerkt in het document ‘Werken met LOGOS’ en in het Handboek Mozarthof. 
 
 
 

5 HET PEDAGOGISCH KLIMAAT 
 
“Om gelijke kansen te krijgen om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben 
kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs` (Pameijer et.al., 2009)”  
 
De rol van het onderwijsteam omvat zowel een didactische als een pedagogische kerntaak. In dit 
hoofdstuk worden de pedagogische uitgangspunten beschreven.  
 
Het pedagogisch klimaat is van groot belang voor de totale ontwikkeling van een kind. Het betreft 
zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als het schoolse (cognitief) leren.  
Op de Mozarthof werken we vanuit de visie dat welbevinden een belangrijke voorwaarde is voor een 
leerling om tot leren te komen en zich verder te ontwikkelen. Het pedagogisch klimaat omvat alle 
omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig 
of een gegeven zijn, zoals bijvoorbeeld de fysieke omgeving of de groep leerlingen, maar ook om 
factoren waar een leerkracht invloed op heeft of weloverwogen creëert.  
 
Het pedagogisch klimaat is afgestemd op drie basisbehoeften: Relatie, Competentie en Autonomie. 
Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie. We willen 
voor de leerlingen een school zijn waarin zij zich veilig weten en zich met hun mogelijkheden en 
beperkingen geaccepteerd voelen. We proberen alle leerlingen het gevoel te geven dat ze erbij 
horen en gezien worden en we ondersteunen daarbij als dat moeilijk voor ze is.  
We bieden een uitdagende en stimulerende leeromgeving. We zijn erop gericht dat de leerlingen 
leren vertrouwen te hebben in zichzelf om te doen wat ze al kunnen en zich verder te ontwikkelen, 
met hulp en ondersteuning of al helemaal zelfstandig.  
 
Bij het geven van instructies worden (waar mogelijk) de principes van het mediërend leren 
toegepast. Mediërend leren is erop gericht de leerling te leren om kennis te verwerven. Hiermee 
wordt de leerling zelfstandiger en het eigenaarschap wordt vergroot; het doet de leerling beseffen 
dat hij zelf invloed uit kan oefenen op zijn leerproces. Dit heeft een positieve uitwerking op het 
zelfvertrouwen en de motivatie om nieuwe dingen te leren.  
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PEDAGOGISCHE GRONDHOUDING 
De leerkracht is, samen met de klassenassistent of leraarondersteuner, degene die het meest invloed 
heeft op het pedagogisch klimaat in de klas.  
Samen met leerlingen en hun ouders werken we aan het ontwikkelen van een positief en realistisch 
zelfbeeld, onder meer met het oog op zijn mogelijkheden voor de toekomst. We bevorderen zoveel 
mogelijk de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid en stimuleren en motiveren de leerlingen om hun 
grenzen te verleggen en hun mogelijkheden te vergroten. Daar hoort bij dat we de leerlingen 
stimuleren om zélf verantwoordelijkheid te nemen.  
 
Om de leerling te ondersteunen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en toekomstbeeld is 
de grondhouding: 
Positief - opbouwend - vanuit pedagogisch optimisme - uitdagend - stimulerend - motiverend - 
betrokken - respectvol - empathisch 
 
Om de leerling te ondersteunen bij het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld en toekomstbeeld is 
de grondhouding: 
Eerlijk - open - transparant - confronterend - respectvol - betrokken en empathisch - inzicht gevend 
 
De professionele grondhouding vraagt van de medewerkers dat zij zich tot de leerling verhouden op 
basis van kennis over de leerling, zijn persoonlijkheid, zijn mogelijkheden en beperkingen en kennis 
van de problematiek die voortvloeit uit zijn handicap en/of bijkomende stoornis. Zij kijken naar de 
individuele leerling en leveren maatwerk m.b.t de begeleiding van de leerling, die aansluit bij de 
ondersteuningsbehoeften. 
 
De grondhouding van de professionals rond een leerling vraagt bovendien nog dat zij observatief, 
alert en signalerend zijn. Zij hebben oog voor de communicatieve betekenis van het gedrag van de 
leerling. Met andere woorden, wat probeert de leerling ons te vertellen met zijn gedrag? De 
acceptatie van gedragingen van leerlingen en de begeleiding die ze daarbij nodig hebben, wordt 
gerelateerd aan zijn mogelijkheden en beperkingen die voortvloeien uit de handicap of stoornis. 
 
 
PEDAGOGISCH HANDELEN 
De pedagogische uitgangspunten en de daarbij behorende grondhouding zijn terug te zien in het 
pedagogisch handelen. Dit betreft alle contactmomenten met leerlingen; tijdens de 
instructiemomenten, in de begeleiding bij activiteiten en praktijklessen (waaronder ook WEP en 
stage) en in de wijze waarop de leerlingen worden ondersteund of begeleid bij sociale interacties 
onderling.  
Bij de vormgeving van het onderwijs houdt de leerkracht rekening met de mogelijkheden van de 
leerling. De leerkracht stemt het onderwijsaanbod af op wat de leerling (cognitief) kán leren en 
houdt daarbij rekening met wat hij (in sociaal emotioneel opzicht) áánkan. Ook met de verschillen in 
leerstijlen van leerlingen (onder meer afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd), zoals leren door 
gerichte instructie, observatie en imitatie en ervarend leren, wordt rekening gehouden.   
De leerling wordt op zijn niveau aangesproken. Er wordt onderwijs geboden in de ‘zone van de 
naaste ontwikkeling’ volgens de theorie van Vygotsky én de leerkracht heeft hoge verwachtingen van 
de leerlingen. Het onderwijsaanbod is ambitieus zonder leerlingen te overvragen.  
 
 
EENDUIDIGHEID 
Schoolregels en afspraken zijn duidelijk voor de leerlingen. Afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd 
wordt dit aan ze verteld (al dan niet met visuele ondersteuning) of met ze besproken. De leerkracht 
maakt samen met de leerlingen regels en afspraken die gelden in de klas. De leerkracht is 
voorspelbaar en consequent en grijpt in waar dat nodig is.  
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De groepsleerkracht vormt de spil van het pedagogische proces, maar alle professionals rondom een 
leerling dragen zorg voor een eenduidige begeleiding. Dit geldt voor de leerkrachten en assistenten, 
vakleerkrachten, onderwijsondersteuners, zorgbegeleiders, begeleiders in stage en WEP en 
daarnaast voor iedereen, die op wat voor manier dan ook, te maken krijgt met een leerling. Een ieder 
voelt zich er verantwoordelijk voor te komen tot onderlinge afstemming m.b.t. de begeleiding van de 
leerling, elkaar te bevragen en te informeren en te  communiceren over het contact dat ze hadden 
met een leerling en de wijze waarop dat contact plaatsvond.  
 
We hebben in de dagelijkse omgang een belangrijke voorbeeldfunctie naar leerlingen toe. We 
geloven erin dat het belangrijk is om in ons eigen gedrag te laten zien wat we van de leerlingen 
verwachten.   
 
De eenduidige begeleiding laat ruimte voor de eigenheid van de persoon van de begeleiders, maar 
zonder dat de leerling daardoor verschillende of soms zelfs tegenstrijdige boodschappen krijgt. Deze 
eigenheid kan bestaan binnen de afgesproken kaders m.b.t. de begeleiding van de leerling. 
 
 
BURGERSCHAP 
De school heeft een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon én als burger 
van onze Nederlandse samenleving. We leren onze leerlingen verschillende vaardigheden aan met 
betrekking tot burgerschap, die ze later in de praktijk kunnen brengen.  
Aan de ontwikkeling van de leerling als mens en als burger, dragen we op onze school bij door: 
• een positieve en respectvolle omgang met elkaar 

• vanuit onze voorbeeldfunctie afspraken en gedragsverwachtingen voor te leven  

• het leren reflecteren op eigen gedrag 

Deze uitgangspunten worden in al het lesaanbod en in alle contactmomenten gehanteerd. Het zijn 
belangrijke elementen in de grondhouding van alle medewerkers en is van toepassing op alle 
betrekkingen tussen medewerkers, leerlingen en ouders. 
 
 
WAT VERWACHTEN WE VAN DE MEDEWERKERS?  
De leerkracht is de procesbewaker die gedrag voorleeft, aanleert en bijstuurt waar dat nodig is. We 
verwachten van de medewerkers dat zij beschikken over voldoende (ortho)pedagogische kennis, 
vaardigheden en inzichten. Bovendien verwachten we dat ze in staat zijn om hulp te vragen en te 
ontvangen bij of van één van de andere disciplines wanneer een meer multidisciplinaire aanpak 
wenselijk is.  
Van onze medewerkers verwachten we dat ze structuur kunnen bieden en goed kunnen omgaan met 
de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid van onze leerlingen. Daarnaast verwachten we 
dat ze de kunst verstaan van het verkennen en verruimen van de grenzen en flexibiliteit van de 
leerling. De leerkracht heeft oog voor de relatie, draagt zorg voor een klimaat waarin alle leerlingen 
zich veilig en gezien voelen en zich daardoor zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 
 
Binnen onze school verwachten we dat alle medewerkers die met groepen leerlingen werken, 
gebruik maken van Totale Communicatie. Door de inzet van alle vormen van communicatie zorgen 
we ervoor dat we op een manier communiceren die voor onze leerlingen zo duidelijk mogelijk is. 
Doordat we bewust met de leerlingen communiceren en ons communicatieniveau op hen 
afstemmen, creëren we een situatie waarin we gewenst gedrag aanleren en stimuleren.   
Binnen de Mozarthof geloven we in de competenties en de ontwikkelingskansen van de leerlingen 
(pedagogisch optimisme) en daarom stellen we eisen aan de leerlingen.   
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De teamleden zijn communicatief vaardig en in staat om met de inzet van bijvoorbeeld humor of 
momenten van ontspanning een prettige sfeer te creëren. Hierbij is het van belang dat de teamleden 
de individuele leerlingen en de groep als geheel goed kunnen observeren. 
 
 
WAT VERWACHTEN WE VAN DE LEERLINGEN?  
We hebben hoge maar realistische verwachtingen van onze leerlingen. We geloven erin dat, door de 
leerlingen uit te dagen en te stimuleren dingen (zelf) te doen, zij ook beter zullen presteren. Het is bij 
het maken van afspraken belangrijk dat leerlingen, waar dat binnen hun mogelijkheden ligt, 
meedenken en meebeslissen. We verwachten dat leerlingen problemen oplossen waar en met wie ze 
zijn ontstaan en het weer ‘goed’ maken. We verwachten en stimuleren dat leerlingen om hulp vragen 
als iets niet lukt.  
 
 
WAT VERWACHTEN WE VAN DE OUDERS VAN ONZE LEERLINGEN? 
We zien de ouders van onze leerlingen als pedagogische partners in de begeleiding van onze 
leerlingen. De basis hiervoor wordt gelegd door een open en directe communicatie tussen school en 
ouders, waarbij wederzijds respect een basishouding is. De Mozarthof staat open voor de deskundige 
inbreng van ouders en verwacht van de ouders dat ze adviezen vanuit de school serieus nemen.  
 
 
 

6 OPP EN LEERROUTE EN DE OPBOUW VAN DE SCHOOL 
Dit hoofdstuk wordt nog aangepast aan het landelijk doelgroepenmodel  
 
Onderwijs wordt op maat geboden. Voor elke leerling van de Mozarthof is een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is een inschatting van het te 
bereiken eindniveau van een leerling bij het verlaten van de school. Om dit te bereiken doorlopen de 
leerlingen een passende leerroute. 
 
Zo’n 98% van de leerlingen van de Mozarthof stroomt uit naar een vorm van dagbesteding. Maar 
binnen dit profiel lopen de mogelijkheden van onze leerlingen nog sterk uiteen.  
Om hier een gedifferentieerd aanbod in te kunnen doen, hebben wij er (net als veel ZML scholen) 
voor gekozen om in het wettelijke ‘profiel dagbesteding’ een verfijning aan te brengen naar 3 
niveaus: OPP 1, 2, en 3.  
 
Voor leerlingen met OPP 4 wordt de inschatting gemaakt dat zij kunnen uitstromen naar een vorm 
van (begeleide of beschutte) arbeid.  
 
Leerlingen van wie wij de verwachting hebben dat zij kunnen terugstromen naar SBO  
Praktijkonderwijs of een andere vorm van regulier onderwijs, hebben OPP 5.  
 
 
SO 
Het ontwikkelingsperspectief in het SO is een inschatting van hoe een leerling zich zal hebben 
ontwikkeld aan het eind van het SO. Het geeft de verwachting aan naar welke vorm van 
vervolgonderwijs de leerling zal uitstromen.  
Het onderwijs wordt geboden in leerroutes die toewerken naar het ontwikkelingsperspectief van de 
leerlingen. 
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OPP 1, SO leerroute 1 → VSO Leerroute 1 
OPP 2, SO leerroute 2 → VSO Leerroute 2 
OPP 3, SO leerroute 3 → VSO Leerroute 3 
OPP 4, SO leerroute 4 → VSO Leerroute 4 
OPP 5, SO leerroute 4 met verdiept onderwijsaanbod dat aansluit bij de instroomeisen van 
vervolgonderwijs → Uitstroom naar regulier (vervolg)onderwijs, waaronder SBO en Praktijkonderwijs 
 
 
VSO 
In het VSO geeft het ontwikkelingsperspectief de verwachting aan van het uitstroomniveau en de 
uitstroombestemming van de leerling.  
OPP 1, VSO leerroute 1→ Ervaringsgerichte dagbesteding 
OPP 2, VSO leerroute 2→ Licht arbeidsmatige dagbesteding 
OPP 3, VSO leerroute 3→ Arbeidsmatige dagbesteding 
OPP 4, VSO leerroute 4→ Arbeid (begeleid of beschut) via de ZML leerlijn 
OPP 5, VSO leerroute 4 met verdiept onderwijsaanbod dat aansluit bij de instroomeisen van 
vervolgonderwijs → Uitstroom naar regulier (vervolg)onderwijs, waaronder Praktijkonderwijs, 
Entree-opleiding of arbeid (vrije bedrijf). 
 
 

6.1 LEERROUTES 
Op de Mozarthof wordt gewerkt met leerroutes. Op basis van het ontwikkelingsperspectief (OPP) 
wordt de leerling ingedeeld in een leerroute per leergebied.  
Doorgaans zullen leerlingen met een bepaald OPP lesaanbod krijgen vanuit de leerroute die daarmee 
correspondeert. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Voor het bepalen van de leerroute wordt goed 
gekeken naar de mogelijkheden van de leerling. Het kan zijn dat een leerling voor een bepaald 
leergebied leerstof krijgt aangeboden vanuit een hogere of lagere leerroute, als uit de leerresultaten 
blijkt dat dat meer passend is. Dit kan per leergebied verschillend zijn. 
 
OPP 5 
Leerlingen die mogelijk kunnen terugstromen naar SBO of Praktijkonderwijs hebben OPP 5. Zij krijgen 
voor de cognitieve leergebieden onderwijs dat aansluit op de instroomeisen van het 
Praktijkonderwijs.  
Leerlingen die op alle basisvakken (sociale vaardigheden, leren leren, mondelinge en schriftelijke taal 
en rekenen) presteren op niveau 9 van de ZML-leerlijn, of niveau 5 van de PO-basisleerlijn, voldoen 
aan de instroomeisen van het Praktijkonderwijs.  
 
 
Er zijn slechts enkele leerlingen met OPP 5. Dit zijn er te weinig om een integraal groepsaanbod voor 
leerroute 5 te kunnen doen. Deze leerlingen doen mee aan het groepsaanbod voor leerroute 4 en 
worden op de uitstroombestemming voorbereid, door te verdiepen. o.a. door te werken met 
verdiepingsdoelen uit het curriculum voor schriftelijke taal en rekenen voor leerroute 5 (PO/SBO 
basisleerlijnen). 
 
Leerkrachten kunnen (i.o.m. de Ib-er) voor deze individuele leerlingen:  
• doelen kiezen die wel in de ZML-leerlijn staan, maar niet in het curriculum voor leerroute 4 zijn 

opgenomen. 
• verdiepen door doelen te kiezen uit een hoger niveau op de ZML-leerlijn of door doelen te kiezen 

uit het curriculum voor leerroute 5 voor rekenen en schriftelijke taal.  
Deze doelen kunnen in LOGOS worden opgenomen in het handelingsplan van de leerling.  
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6.2 STREEFNIVEAUS 
De Mozarthof heeft per leerroute de streefniveaus bepaald. De streefniveaus zijn de aan het einde 
van een schooljaar te behalen niveaus op de leerlijn in leerroute 1, 2, 3 en 4(5), gekoppeld aan de 
kalenderleeftijd. Aan het begin van een schooljaar zijn dat de instructieniveaus. 
De streefniveaus zijn als bijlage bij dit document opgenomen. 
 
 

6.3 DE OPBOUW VAN DE SCHOOL 
De opbouw van de school is gebaseerd op de leerroutes en de streefniveaus. 
Leerlingen in het SO krijgen tot 7 jaar (basis)aanbod gebaseerd op leerroute 3 en er wordt 
convergent gedifferentieerd.  
 
Vanaf 7 jaar tot de leeftijd van 10 à 11 jaar krijgen de leerlingen voor wie leerroute 3 niet haalbaar 
blijkt, (basis)aanbod in leerroute 2. 
 
Leerlingen die cognitief hoger functioneren en mogelijk kunnen terugstromen naar SBO of 
uitstromen naar het Praktijkonderwijs (OPP 5), krijgen groepsaanbod in leerroute 4 en worden op de 
uitstroombestemming voorbereid door te werken aan verdiepingsdoelen, passend bij de 
instroomeisen van het praktijkonderwijs. 
 
Vanaf 10 jaar en in het VSO wordt gedifferentieerd naar passend aanbod in de leerroutes 1, 2, 3 en 
4). Dit is een vorm van divergente differentiatie. Binnen een leerroute wordt convergent 
gedifferentieerd. 
 

IN SCHEMA ZIET DE OPBOUW VAN DE SCHOOL ER ALS VOLGT UIT 
SO VSO 

4-7 jaar 7-10 jaar 10-12 jaar 12-20 jaar 

Groepsaanbod in leerroute 3 
 
Differentiatie binnen de 
leerroute door intensiveren en 
verdiepen (Convergente 
differentiatie) 
 
Verdiepen voor leerlingen die 
mogelijk  kunnen terugstromen 
naar SBO of Praktijkonderwijs 

Groepsaanbod in leerroute 3  
 
Differentiatie binnen de leerroute 
door intensiveren en verdiepen  
 
 
 
Verdiepen voor leerlingen die 
mogelijk  kunnen terugstromen 
naar SBO of Praktijkonderwijs 

Groepsaanbod is passend voor 75% van de groep.  
 
Differentiatie binnen de leerroute door intensiveren en 
verdiepen  
 
 
 
Verdiepen voor leerlingen die mogelijk  kunnen terugstromen 
naar SBO of Praktijkonderwijs 

 Differentiatie naar leerroute 2 en 4. 
Dit kan per leergebied verschillen 
(Divergente differentiatie) 
 
Differentiatie naar leerroute 5 
gericht op terugstroom naar SBO of 
Praktijkonderwijs 

Differentiatie naar leerroute 1, 2, 3, 4(5) 
 

Met 7 jaar, indien nodig of passend, besluit tot divergente 
differentiatie naar leerroute 2, 3, 4 of 5 

Vanaf 10 jaar ’definitieve’ keuze voor het 
ontwikkelingsperspectief: OPP 1, 2, 3, 4 of 5.  

Altijd ambitieus blijven en koersen op de Poolster 
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7 UITWERKING VAN HET CYCLISCHE ONDERWIJSPROCES 
Het onderwijsproces is een cyclisch proces en omvat:  
• De planning van het onderwijsaanbod - PLAN 
• De uitvoering van het onderwijsaanbod - DO  
• De evaluatie van het onderwijsaanbod - STUDY 
• Verbeterdoelen, interventies en acties en indien nodig bijstellen van doelen - ACT 
 
Het onderwijsproces op leerling- en groepsniveau is uitgewerkt in de Plancyclus. De Plancyclus is een 
visuele weergave van de stappen die in het onderwijsproces worden doorlopen en de daarbij 
behorende stappen om dit proces te borgen (in de groepsbespreking en in LOGOS).  
 
De stappen in deze cyclus worden ieder schooljaar weggezet in een jaarplanning.  
De daaruit voortvloeiende taken voor de leerkrachten zijn uitgewerkt in het Handboek Mozarthof. 
 
De elementen uit het onderwijsproces worden in de hierna volgende hoofdstukken in onderlinge 
samenhang en naar analogie van het cyclische proces inhoudelijk uitgewerkt. 
 
 
 

PLANCYCLUS ONDERWIJSPROCES  
OPBRENGSTGERICHT WERKEN VOLGENS DE METHODISCHE CYCLUS PLAN-DO-STUDY-ACT OP LEERLING- EN 

GROEPSNIVEAU 
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PLAN 
DE PLANNING VAN HET ONDERWIJS 

 

 

8 HET ONDERWIJSAANBOD 
 

8.1 HET CURRICULUM 
De Mozarthof heeft 6 leergebieden gedefinieerd, die de kern vormen van ons onderwijsaanbod: 
• Schriftelijke taal: schrijven, (aanvankelijk) technisch lezen, begrijpend lezen (luisteren) en spelling 
• Mondelinge taal 
• Rekenen: getallen en bewerkingen 
• Rekenen: meten, tijd en geld 
• Sociale vaardigheden 
• Leren leren (SO) en Voorbereiding op dagbesteding en arbeid (VSO) 
 
Deze 6 kernleergebieden zijn uitgewerkt in het curriculum van de school.  
Het curriculum is in feite een lijst van elkaar opvolgende doelen voor een bepaald leergebied. Er staat 
in wat de leerdoelen zijn waaraan moet worden gewerkt op een bepaald niveau op de leerlijn. Het 
niveau op de leerlijn dat wordt aangeboden, wordt bepaald door de leerroute in relatie tot de 
kalenderleeftijd van de leerling.   
 
Het curriculum is afgeleid van de ZML-leerlijnen, die zijn ontwikkeld door het CED (Centrum voor 
Educatieve Diensten te Rotterdam). De ZML-leerlijnen zijn gebaseerd op de kerndoelen zoals 
geformuleerd door SLO. Er is een curriculum opgesteld voor iedere leerroute. 
 
Het curriculum is tot stand gekomen door voor ieder (deel)leergebied, de (cruciale) doelen uit de 
leerlijn te selecteren, die door leerlingen in een bepaalde leerroute moeten worden behaald.  
Door met het einddoel voor ogen terug te redeneren, is een logische opbouw en doorgaande lijn 
aangebracht in ieder vak. Er is gezorgd voor een evenwichtige en samenhangende verdeling van de 
leerinhouden over de leerjaren. Zo kunnen we werken met een ambitieus en vooraf gepland 
groepsaanbod en worden de leerlingen optimaal voorbereid op de uitstroombestemming. 
Het curriculum voor leerroute 5 is alleen uitgewerkt voor schriftelijke taal en rekenen en is gebaseerd 
op de PO/SBO basisleerlijnen, eveneens ontwikkeld door het CED. 
Dit curriculum wordt door de leerkracht gebruikt voor leerlingen die mogelijk kunnen terugstromen 
naar SBO of Praktijkonderwijs.  
 
Het curriculum is te vinden in de Doelenmap die in elke klas aanwezig is. 
 
 

8.2 OVERIGE LEERGEBIEDEN 
Waar voor de kernleergebieden een curriculum is samengesteld door een selectie uit de leerlijnen te 

maken te maken van de cruciale doelen, worden voor de meeste overige leergebieden de leerlijnen 

gehanteerd zoals ze door de CED-groep zijn opgesteld.  

Voor sommige leergebieden is een curriculum opgesteld door doelen te kiezen uit meerdere CED-

leerlijnen die passend zijn voor dat leergebied. Zo is bijvoorbeeld het curriculum voor ReSeVo 

samengesteld uit kerndoelen uit de leerlijnen ‘Mens, natuur en techniek’, ‘Mens en maatschappij’, 

‘Leren functioneren in sociale situaties’ en ‘Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief’.  
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9 LEERTIJD 
De tijd die wordt besteed aan een bepaald (deel)leergebied verschilt per leerroute en fase in de 
schoolloopbaan. Bij de bespreking van het groepsplan en de periodeplanning tijdens de eerste 
groepsbespreking, wordt bepaald hoeveel leertijd wordt besteed aan een leergebied. Afhankelijk van 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep, ligt soms het accent meer op rekenen en 
soms meer op taal. 
 
Bij de planning van het onderwijsaanbod gaat de leerkracht zowel in SO als in VSO uit van 
onderstaande richtlijn:  

• Minimaal 50% van de beschikbare leertijd wordt besteed aan rekenen en taal.  
 
Deze richtlijn is gebaseerd op de beschikbare leertijd. Met beschikbare leertijd wordt bedoeld de tijd 
die effectief kan worden benut voor het onderwijs. 
 
VSO 
In het VSO verschuift de focus van het cognitieve leren naar praktijkgericht aanbod. Vanaf welk 
moment en de mate waarin deze verschuiving optreed, verschilt per leerroute. Maar voor alle 
leerroutes geldt dat, naarmate de leerling ouder wordt, de focus meer komt te liggen op het leren 
van werknemersvaardigheden (voorbereiding op dagbesteding en arbeid / Leren leren), de sociale 
vaardigheden en praktijkvaardigheden (praktijkvakken). Vanaf de middenbouw (vanaf ca. 14 jaar) 
wordt steeds meer leertijd besteed aan de praktijk door het deelnemen aan werkervaringsprojecten 
(WEP) en de stages in de bovenbouw (vanaf ca. 16 jaar).  
De verworven cognitieve vaardigheden worden onderhouden en waar mogelijk uitgebreid. Het 
accent komt te liggen op de praktisch toepasbaarheid van kennis in de praktijk. 
Zo komen bijvoorbeeld rekenvaardigheden aan bod bij het afwegen van een bepaalde hoeveelheid 
tijdens een kookles.  
  
In het VSO neemt de beschikbare leertijd voor de schoolse / cognitieve vakken dus af; dit verloopt 
van 75% (onderbouw) naar 50% (middenbouw) en 25% in de bovenbouw. Er komt dus steeds minder 
leertijd beschikbaar voor rekenen en taal. Dit is congruent met de ontwikkeling dat leerlingen vanaf 
18 jaar verdiepend aanbod gaan krijgen, gericht op de uitstroombestemming. 
 
 
 

10 HET GROEPSPLAN 
 

10.1 STUREN OP DOELEN 
Binnen de Mozarthof wordt gewerkt met een ambitieus en vooraf gepland groepsaanbod. Hierdoor 
kan meer instructie aan de groep als geheel gegeven worden, zodat alle leerlingen per saldo meer 
instructietijd krijgen.  
Binnen de leerroute wordt convergent gedifferentieerd (zie voor een uitleg hiervan hoofdstuk 12). De 
leerlingen worden uitgedaagd, gestimuleerd en gemotiveerd door binnen de leerroute ambitieuze 
doelen te stellen, te verdiepen waar dat kan en te intensiveren waar dat nodig is.  
Indien in een klas lesaanbod wordt geboden uit verschillende leerroutes wordt divergent 
gedifferentieerd, in maximaal 3 instructiegroepen. 
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10.2 VAN CURRICULUM NAAR GROEPSPLAN 
De door ons gebruikte leerlijnen (Plancius-, ZML- en de S(B)O/PO-basisleerlijnen) zijn opgenomen in 
LOGOS. De curriculumdoelen van de (kern)leergebieden zijn vet gedrukt.  
De leerkracht maakt het groepsplan door in LOGOS doelen aan te vinken (een handleiding daarvoor 
is opgenomen in het Handboek Mozarthof). Dit krijgt zijn weerslag in het groepsplan, waarin de 
instructiedoelen voor een heel jaar zijn opgenomen. 
 
Op schoolniveau is het onderwijsaanbod van een leergebied in een doorgaande lijn gezet, d.m.v. het 
curriculum. Door te werken met vastgestelde streefniveaus (per leerroute i.r.t. de kalenderleeftijd), is 
vooraf helder welk niveau een leerling aangeboden moet krijgen. Op basis daarvan selecteert de 
leerkracht de doelen waaraan wordt gewerkt. Dit zijn de doelen waarop gerichte instructie wordt 
geboden. Bij het maken van het groepsplan clustert de leerkracht de leerlingen die op hetzelfde 
niveau werken in niveaugroepjes. 
 

• In overleg met de afdelingsleider en/of de IB-er kan ervoor gekozen worden een leerling een 
niveau lager aanbod te geven (niveau groepsplan) dan het streefniveau van de leerroute. Dit 
wordt gedaan met als doel de leerling binnen de leerroute te houden. De leerroute hoeft dan 
niet (direct) naar beneden te worden bijgesteld. Door te intensiveren wordt geprobeerd de 
leerling zodanig verder te brengen dat hij toch het streefniveau van de leerroute zou kunnen 
behalen.  

• Er kan ook voor worden gekozen een leerling een niveau hoger aanbod te geven. Dit wordt 
gedaan met als doel de leerling zodanig verder te brengen dat ook de leerroute naar boven kan 
worden bijgesteld (door te verdiepen).   

 
Het streefniveau in het groepsplan is aan het begin van het schooljaar het instructieniveau en aan 
het einde van het schooljaar het beheersingsniveau. Indien een te behalen niveau over meerdere 
schooljaren is verspreid, hoeft de leerling aan het einde van het schooljaar het niveau nog niet 
volledig te hebben behaald. De leerling zit op koers als hij de voor dat schooljaar geplande doelen 
heeft behaald. 
 
Indien een leerling specifieke doelen krijgt aangeboden, die niet in het curriculum staan 
(bijvoorbeeld met als doel te intensiveren of verdiepen met doelen uit de leerlijn die niet zijn 
opgenomen in het curriculum), dan worden deze opgenomen in het individueel handelingsplan in 
LOGOS. 
 
Leerling-specifieke doelen, die niet voorkomen in een leerlijn kunnen niet worden opgenomen in het 
Individueel Handelingsplan in LOGOS. Dit betreft meestal doelen van persoonlijke aard (bijvoorbeeld 
om een leerling te helpen weerbaarder te worden). Dit wordt verwerkt in het OPP in LOGOS. Dit is 
nader uitgewerkt in het document ‘Ondersteuningsstructuur’. 
  
 

10.3 DE PLANNING VAN HET GROEPSPLAN 
In de plancyclus wordt gewerkt met twee formele periodes (september-januari en februari-juli). In 
het groepsplan worden de instructiedoelen gepland voor een heel schooljaar. In het VSO wordt voor 
de praktijkvakken en WEP een groepsplan gemaakt voor een periode van een half jaar. 
De doelen in het groepsplan worden in ieder geval verdeeld over de twee periodes, zodat bij de 
tussenevaluatie in februari (in de groepsbespreking), de behaalde resultaten kunnen worden 
vergeleken met de gestelde doelen. 
 
Het groepsplan wordt vervolgens uitgewerkt in kort-cyclische periodes. De wijze waarop en voor 
welke tijdspanne dit wordt gemaakt kan per doelgroep, leerroute of leeftijdsfase verschillend zijn. 



 

 HET ONDERWIJSPROCES, MOZARTHOF, MEI 2019 18 

Het kan bijvoorbeeld een themaperiode van zes weken zijn vanuit de methode Bas (kleuteronderwijs 
en leerroute 1) of een weekplanning met instructiedoelen voor een bepaald leergebied.  
Maar voor alle groepen geldt dat het onderwijsaanbod wordt ingepland door terug te redeneren 
vanuit het einddoel naar de beginsituatie. De (tussen)doelen en het daarbij behorende 
onderwijsaanbod voor een leergebied, worden zo op een evenwichtige manier over een schooljaar 
gespreid en ingepland. Zo krijgt een 14-jarige leerling in leerroute 3 lesaanbod met het oog op het 
behalen van niveau 7 aan het einde van het schooljaar.  
 
De methodische cyclus PDSA is in deze werkwijze terug te zien. In de loop van een ingeplande 
periode wordt regelmatig (kort-cyclisch) gemonitord door de leerkracht of de leerlingen nog op koers 
zitten (dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 15, Toetsing en formatief toetsen). Indien nodig kunnen 
tussentijds interventies worden gedaan m.b.t. de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden 
(aanpak/hoe). In overleg met de afdelingsleider/IB-er, kunnen indien nodig ook aanpassingen 
worden gedaan in de planning en werkwijze (hoe) en/of het groepsplan (inhoud/wat).  
 
 

10.4 UITWERKING IN EEN WEEKPLANNING   
In de weekplanning worden de voor een periode geplande doelen uitgewerkt in lesaanbod voor ieder 
leergebied. Ook hierbij werkt de leerkracht met het einddoel voor ogen. 

• De leerkracht plant in wat wordt aangeboden. Hiermee plant de leerkracht het lesaanbod. 

• De leerkracht plant in wanneer dit wordt aangeboden. Dit is in feite het inplannen van de leertijd 
voor een leergebied. De leerkracht denkt hierbij na over hoe vaak iets wordt aangeboden en 
hoeveel tijd daaraan wordt besteed in een week. 

• De leerkracht bedenkt/werkt uit hoe het aanbod wordt vormgegeven en wat daarvoor nodig is 
aan methodes, middelen, materialen. 

 
Binnen het basisarrangement wordt in het VSO gewerkt met een lesrooster dat wordt uitgewerkt in 
een individueel weekrooster voor iedere leerling.  
In het SO wordt het lesrooster van de dag visueel weergegeven d.m.v. het picto-bord. Dit wordt in 
het VSO in een aantal groepen ook gedaan, al dan niet naast het individueel weekrooster. 
 
Ook de wijze waarop de weekplanning wordt gemaakt kan per doelgroep, leerroute of leeftijdsfase 
verschillend zijn. Er is wel een standaard format, maar het staat de leerkracht vrij om daar een vorm 
voor te vinden die past bij de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. 
In groepen waar thematisch wordt gewerkt wordt het lesaanbod op een andere manier ingepland 
dan in groepen waar gewerkt wordt met een lesrooster. 
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DO 
DE UITVOERING VAN HET ONDERWIJS 

 
 

11 PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH HANDELEN 
 
Onder pedagogisch handelen op school verstaan we de manier waarop het klassenteam de 
voorwaarden schept voor de leerlingen om te kunnen leren. Het pedagogisch handelen is gestoeld 
op de pedagogische uitgangspunten, die zijn verwoord in hoofdstuk 5, Pedagogisch klimaat. 
 
Didactisch handelen houdt in dat de leerkracht ervoor zorgt dat alle leerlingen op hun eigen niveau 
maximaal gestimuleerd worden tot actief leren. De leerkracht maakt hierbij onder meer gebruik van 
het directe instructiemodel (DIM). 
 
Instructie wordt als middel gebruikt om de leerlingen in de zone van de naaste ontwikkeling aan te 
spreken. Dit betekent dat leerlingen uitgedaagd worden tot het uitvoeren van activiteiten waar de 
leerlingen zelfstandig nog niet aan toe zijn, maar dit wel met de ondersteuning van een ander 
aankunnen. Hierdoor verwerft de leerling nieuwe inzichten en vaardigheden.  
Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het document ‘Visie op leren’, 2014.  
 
 

11.1 INSTRUCTIEMODEL 
De leerkrachten van de Mozarthof gebruiken het Directe Instructie Model (DIM) om instructie te 
geven aan de leerlingen. In dit model worden de volgende vijf fasen doorlopen: 
• Introductie 
• Instructie 
• Inoefenen 
• Verwerking  
• Evaluatie 
In het DIM model is de methodische cyclus PDSA duidelijk herkenbaar. 
Hieronder worden de activiteiten die de leerkracht per fase verricht, weergegeven (Meijboom, 
2008):  
 

INTRODUCTIE 
1 Geef de start van de les duidelijk aan 
2 Plaats het nieuwe lesdoel in een concrete/herkenbare situatie  
3 Activeer voorkennis bij de leerlingen (terugblik op de vorige les) 
4 Vertel het doel van de les (Wat gaan jullie leren?) 
5 Bespreek het belang van het doel 
6 Leg een relatie met het vorige lesdoel  
7 Vertel wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw, activiteitenoverzicht) 
 

INSTRUCTIE 
1. Leg uit en doe voor hoe leerlingen de opgave moeten maken 
2. Geef de leerlingen gelegenheid om op de uitleg te reageren 
3. Creëer betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen de opgave voor te laten doen 
4. Houd de uitleg kort 
5. Gebruik concrete taal 
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INOEFENEN 
1. Creëer betrokkenheid door vragen te stellen waarbij alle leerlingen actief nadenken 
2. Differentieer in niveau bij de vragen 
3. Geef voldoende bedenktijd 
4. Varieer in werkvormen (schriftelijk, mondeling, beeldend) 
5. Bespreek met de leerlingen steeds de handeling, het antwoord of het werk en laat ze op elkaar 

reageren 
6. Bepaal welke leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen en welke extra instructie nodig hebben 
 

VERWERKING  
1. Bespreek met de leerlingen een goede werkvolgorde. Zet deze indien nodig (samen) in een 

stappenplan 
2. Zorg samen met de leerling voor een geordende werkplek met daarop alle benodigde materialen 
3. Maak duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp mag vragen 
4. Maak de (te werken) tijd zichtbaar 
5. Geef het naderende einde van een activiteit duidelijk aan 
6. Zorg voor regelmatige (positieve) feedback, zowel product- als procesgericht  
7. Zorg bij samenwerken voor duidelijke afspraken 
 

EVALUATIE 
1. Vat de les en het lesdoel met de leerlingen samen (Wat hebben jullie geleerd?) 
2. Bespreek met de leerlingen wat goed en minder goed ging tijdens de les  
3. Complimenteer de leerlingen met wat ze hebben geleerd 
4. Maak eventuele afspraken voor een volgende les 
5. Geef het einde van de les duidelijk aan 
 
 

11.2 LEREN ZICHTBAAR MAKEN 
De Mozarthof streeft naar een leercultuur waarin leerlingen proactief betrokken zijn bij het eigen 
leerproces. Leerlingen weten wat ze aan het leren zijn, waarom het belangrijk is om dat te leren en 
wíllen het daardoor ook leren. Dit wordt gestimuleerd door het werken met zichtbare doelen en het 
geven van gerichte feedback, zowel op proces als op resultaat. De ruimtes zijn zodanig ingericht dat 
wordt uitgenodigd tot leren.  
 
Het werken volgens de principes van Leren zichtbaar maken (Visual learning; John Hattie) is 
geïntegreerd in het dagelijkse handelen van de leerkracht. Hiermee wordt bedoeld dat dit op 
natuurlijke wijze onderdeel is van het onderwijsleerproces, passend bij de onderwijsbehoeften van 
de groep waar de leerkracht mee werkt. 
 
 

11.3 TOTALE COMMUNICATIE 
Onze leerlingen hebben vaak moeite met het begrijpen en verwerken van gesproken taal. Zij hebben 
daardoor behoefte aan een begeleidingsstijl en inzet van middelen die de gesproken taal 
ondersteunen. Hiervoor maken we gebruik van Totale Communicatie.  
 
De visie van Totale Communicatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de communicatieve 
ontwikkeling de motor is van de gehele ontwikkeling. Het is een basishouding waarin we heel bewust 
gebruik maken van alle uitingsvormen van communicatie (spreken, geluiden, schrijven, gebaren, 
mimiek, lichaamshouding, voorwerpen, foto’s en pictogrammen). Door deze middelen tegelijk of 
naast elkaar gericht in te zetten helpen we mee aan een goede communicatie.  
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Een grote groep leerlingen binnen onze school (vooral de leerlingen met een stoornis in het autisme 
spectrum en/of de leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau) heeft vaak moeite met het vluchtige 
van gesproken taal. Zij hebben een sterke behoefte aan structuur, verduidelijking en 
voorspelbaarheid. Het gebruik van totale communicatie kan stress verminderen doordat leerlingen 
zich beter kunnen voorbereiden op een taak of situatie en de informatie beter kunnen begrijpen en 
verwerken. Dit heeft een positieve invloed op de zelfstandigheid en flexibiliteit.  
De inzet van Totale Communicatie moet zijn afgestemd op het communicatieniveau van de leerling 
en zijn mogelijkheden en beperkingen.  
Zie voor meer achtergrondinformatie het document ‘Logopedie op Mozarthof’, maart 2013. 
 
 

11.4 BORGING VAN DE KWALITEIT VAN HET PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH HANDELEN 
De kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen wordt geborgd d.m.v. de werkwijze om 2x 
per jaar de klassen te bezoeken en lessen te observeren. Aan de hand van de ingevulde (KBA) 
kijkwijzer worden de observaties en eventuele verbeterpunten besproken met de leerkracht. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van flitsbezoeken. De afdelingsleider is frequent in de groepen 
aanwezig en geeft feedback over wat wordt waargenomen (management by walking around).  
Ook hierin is weer de methodische cyclus PDSA herkenbaar. 
 
 
 

12 DIFFERENTIATIE 
In dit hoofdstuk wordt het schoolbeleid van de Mozarthof omtrent differentiëren beschreven.  
We onderscheiden 2 vormen van differentiatie: 
• Convergente differentiatie 
• Divergente differentiatie 
 
 

12.1 CONVERGENT DIFFERENTIËREN 
Dit is een vorm van differentiatie in de klas en binnen de leerroute. 
Bij convergente differentiatie ligt de focus op het behalen van het streefniveau behorende bij de 
leerroute. Convergente differentiatie vindt plaats door:  
• Intensiveren  
• Verdiepen 
 
INTENSIVEREN  
Leerlingen die onder het streefniveau functioneren worden intensiever begeleid, met als doel dat zij 
aan het einde van hun schoolloopbaan toch het uitstroomniveau van de leerroute behalen. Er zijn in 
grote lijnen twee manieren om te intensiveren.  
 
INTENSIVEREN DOOR STAPELEN 
Bij intensiveren door stapelen blijft de leerstof in principe gelijk aan het groepsaanbod. Door extra te 
investeren, proberen we de leerling op hetzelfde moment de doelen te laten halen als de leerlingen 
die het groepsaanbod krijgen. De leerling krijgt extra instructie, extra oefening, aanpassing van de 
werkvorm zoals werken met concreet materiaal etc..). Indien mogelijk krijgt de leerling extra leertijd 
voor het betreffende leergebied aangeboden.  
Dit is een didactische interventie die wordt opgenomen in het leerlingplan / handelingsplan (borging 
in LOGOS) 
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INTENSIVEREN DOOR DISPENSEREN 
Met dispenseren wordt bedoeld het weglaten van doelen. Doelen die minder relevant worden 
geacht voor de leerling worden geschrapt. Op die manier houdt de leerling meer tijd over om te 
oefenen op doelen die wel relevant zijn. Welke doelen worden geschrapt is afhankelijk van de 
uitstroombestemming van de leerling. Op deze manier kan de leerling toch het uitstroomniveau van 
de leerroute behalen, maar behaalt de leerling niet alle doelen uit de leerlijn. 
Dit is een didactische interventie die wordt opgenomen in het leerlingplan / handelingsplan (borging 
in LOGOS). 
 
Indien blijkt dat een leerling, ondanks al deze inspanningen, het streefniveau niet kan behalen, wordt 
overwogen de leerling in te delen in een lagere leerroute (voor dat leergebied). Dit wordt in de 
groepsbespreking besproken en vervolgens voorgelegd aan en besproken/besloten in de CvB. 
 
VERDIEPEN 
Leerlingen die op een hoger niveau functioneren dan het groepsaanbod, bedienen we door te 
verdiepen. Dit wordt gedaan door binnen de leerroute extra doelen aan te bieden uit de leerlijn 
(verbreden) of door leerstof nogmaals anders aan te bieden, bijvoorbeeld in een andere situatie, 
waardoor een leerling leert de transfer te maken.  
Als een leerling blijkt onderwijs op een hoger niveau aan te kunnen, wordt overwogen de leerling 
(voor dat leergebied) in te delen in een hogere leerroute. Dit wordt in de groepsbespreking 
besproken en vervolgens voorgelegd aan en besproken/besloten in de CvB. 
 
 

12.2 DIVERGENT DIFFERENTIËREN 
Dit is een vorm van differentiëren op schoolniveau. Dit doen we door te werken met 4 leerroutes en 
de daarbij behorende streefniveaus, gekoppeld aan de kalenderleeftijd. 
In de klas betekent dit, dat als er leerlingen in meerdere leerroutes in één klas zitten, er instructie 
geboden wordt in (maximaal 3) niveaugroepen. 
 
 

12.3 GROEPSDOORBREKEND WERKEN 
In het SO wordt op het gebied van rekenen en taal groepsdoorbrekend gewerkt. Het doel hiervan is 
de leerlingen een beter gedifferentieerd aanbod te kunnen doen, passend bij de verschillende 
niveaus en zo het leerrendement te verhogen. Vijf keer per week wordt gedurende drie kwartier taal- 
en rekenonderwijs in niveaugroepen gegeven. De niveaugroepen worden ingedeeld op basis van de 
gegevens in het leerlingvolgsysteem (LVS) en de toetsgegevens (LOVS). In de niveaugroepen wordt 
heel gericht instructie geven. Als een niveau bereikt is, gaat de leerlingen verder.  
Door deze resultaten vast te leggen in LOGOS-LVS, zorgen wij ervoor dat iedere leerling op zijn of 
haar niveau blijft werken. Daarnaast zijn er vaste toetsmomenten. Het groepsdoorbrekend werken 
zorgt ervoor dat we leerlingen blijven uitdagen; ze kunnen immers verder.  
Leerlingen die meer herhaling en oefening nodig hebben, krijgen dit in de eigen klas. 
 
 

13 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS, KLASSENMANAGEMENT 
Het klassenmanagement is de manier waarop de leerkracht het onderwijs in de klas organiseert. Het 
omvat alle maatregelen die een leerkracht neemt om een positief leer- en werkklimaat te creëren, 
waarbinnen de leerlingen met succes tot leren kunnen komen. De leerkracht zorgt dat het onderwijs 
zo georganiseerd is dat alle leerlingen voldoende aandacht en tijd krijgen om te leren.  
Goed klassenmanagement is daarnaast het nemen van maatregelen om problemen te voorkomen. 
Een voorbeeld hiervan is het zoveel mogelijk voorkomen van lesonderbrekingen (Wij-leren.nl). 
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Het klassenmanagement omvat eigenlijk alles wat in dit document beschreven wordt. Het betreft de 
organisatie van een lesdag, de inrichting van de klas, de lesinhoud, de instructie, het gebruik van 
methoden en materialen, visualisatie, de regels en afspraken in de klas, de manier van werken en de 
relatie tussen leerkracht en leerlingen, etc. etc. Dit kan per klas verschillend zijn, afhankelijk van de 
leerroute, leeftijdsfase en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in de klas.   
De aanpak en organisatie van het lesaanbod wordt opgenomen in het groepsplan. 
 

13.1 KLASSENMANAGEMENT IN RELATIE TOT DIFFERENTIATIE 
Door de vaak complex samengestelde klassen, met meerdere ontwikkelingsniveaus en verschillen in 
ondersteuningsbehoefte en benaderingswijze van leerlingen, is er in een klas meestal behoefte aan 
meerdere instructieniveaus. De leerkracht balanceert tussen enerzijds het erkennen van de 
verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen en anderzijds de grenzen aan wat de leerkracht 
op het gebied van klassenmanagement kan hanteren.  
Uitgangspunt is dat er wordt gewerkt met een ambitieus en vooraf gepland groepsaanbod, zodat 
meer instructie aan de groep als geheel gegeven kan worden. Zo krijgen leerlingen per saldo meer 
instructietijd. Daarbinnen wordt convergent of divergent gedifferentieerd, in maximaal 3 
instructiegroepen. 
 
 

13.2 INRICHTING VAN DE KLAS (STRUCTUUR IN DE RUIMTE) 
De inrichting van het klaslokaal levert een bijdrage aan het werkklimaat in de klas en schept de 
voorwaarden om instructie van de leerkracht en activiteiten van leerlingen te laten slagen. 
Aandachtspunten voor de inrichting van het lokaal zijn: 
• een vaste eigen werkplek voor iedere leerling 
• afgebakende vaste hoeken voor bepaalde activiteiten. De functie van iedere hoek wordt 

gevisualiseerd. 
• overzichtelijk opbergen van lesmateriaal op een vaste plek 
• een vaste plek voor de bezittingen van leerlingen (VSO) 
• waar nodig worden de lokalen van de Mozarthof prikkelarm ingericht. Aan leerlingen met een 

grote behoefte aan structuur worden structuurwerkplekken aangeboden. 
 
In het SO is een eenheid in de school aangebracht, doordat alle klassen in een bouw zoveel mogelijke 
dezelfde indeling hebben. Door de inrichting van de groepen en het gebruik van visualisaties is de 
opbouw in het onderwijs zichtbaar aanwezig. In de onderbouwgroepen wordt gewerkt met speel- en 
themahoeken. In deze groepen wordt gewerkt aan dezelfde thema’s die zichtbaar aanwezig zijn in de 
klas. De ruimtes zijn zodanig ingericht dat wordt uitgenodigd tot leren. Het aanbod dat op een 
bepaald moment wordt gedaan wordt meteen zichtbaar d.m.v. visualisaties aan de wanden en in de 
hoeken.  
In de middenbouw en bovenbouw is de inrichting ook in elke klas hetzelfde. Het accent verschuift 
van spelend leren naar het meer cognitief-schoolse leren. Er zijn taal- en rekenhoeken. Ook hier 
worden doelen zichtbaar gemaakt door te werken met visualisaties.  
 
Ook in het VSO wordt het leren zichtbaar gemaakt door visualisaties.  
 
 

13.3 ORGANISATIE VAN EEN LESDAG  
Om de leerlingen structuur in tijd te bieden, wordt gebruik gemaakt van een dagprogramma. Taken 
worden, passend bij de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen, begrensd en gevisualiseerd 
door middel van een timetimer, kookwekker of kleurenklok. Leerlingen worden voorbereid op 
overgangssituaties. In de meeste klassen begint de dag met de kring waarin de dag wordt 
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doorgenomen, regels worden besproken (bijvoorbeeld de regels van het zelfstandig werken), en de 
dingen die die dag anders gaan dan anders. Verder heeft de kring een belangrijk sociaal aspect. 
 
In het SO is een duidelijke structuur aangebracht in een lesdag die in alle klassen hetzelfde is.  
Het groepsdoorbrekend werken heeft geleid tot een meer synchroon, vast rooster waarbij de klassen 
dezelfde tijden hanteren. In alle klassen wordt op dezelfde manier gewerkt met het zelfstandig 
werken volgens de opbouw van het zelfstandig werken.  
 
Ook in het VSO wordt gewerkt met een vaste en duidelijke structuur in de dag. Er wordt gewerkt met 
6 lesuren per dag. In alle klassen wordt gewerkt met een lesrooster en de leerlingen hebben een 
eigen persoonlijk weekrooster, waarop staat welk vak of praktijkvak ze op een bepaald moment in de 
week hebben.  
 
 
 

14 METHODES, MATERIALEN EN MIDDELEN 
De gebruikte methodes voor de kernleergebieden zijn in LOGOS gekoppeld aan de doelen van een 
leergebied. Dit komt automatisch in het groepsplan. Daarnaast kan de leerkracht zelf methodes, 
lesbronnen en materialen toevoegen die zij of hij wil gebruiken.  
 
In het SO wordt in de onderbouw gewerkt met Bas.  
Bas is een methode waarbij in periodes van 6 weken vanuit een bepaald thema gewerkt wordt aan 
meerdere leergebieden, o.a. Rekenen en Mondelinge taal.  
 
Op de Mozarthof wordt gebruikt gemaakt van (onder meer) de onderstaande methodes: 

• Voor het leergebied Rekenen 
o Bas 
o Rekenboog 
o Maatwerk  
o Klokkijken met de hardloper en de Prullenbak 

 

• Voor het leergebied Taal  
o Bas 
o Fototaal, mondelinge en schriftelijke taal 
o Lezen moet je doen 
o Estafette 
o Nieuwsbegrip 

Het methodegebruik voor de leergebieden Taal en Rekenen is nader uitgewerkt in de 
beleidsdocumenten voor Taal en Rekenen. 
 

• Voor de overige leergebieden zijn verschillende methodes en lesbronnen in gebruik, waaronder: 
o Gynzy 
o Kanjerdoos 
o Nieuwsbegrip 
o STIP 
o Leefstijl 
o Drama online 
o Speel je wijs 
o Lief lijf en leven 

Voor het overige wordt verwezen naar de uitwerking in de beleidsdocumenten Taal en Rekenen en 
de in LOGOS opgenomen methodieken en lesbronnen. 
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STUDY 
DE EVALUATIE VAN HET ONDERWIJS  

 
Onder leeropbrengsten wordt verstaan: “De resultaten van leerlingen, zowel op cognitief als 
gedragsmatig niveau. Een school verzamelt de leeropbrengsten met observaties en toetsen. Jaarlijks 
wordt het onderwijsleerproces geëvalueerd en aangepast op basis van de leeropbrengsten” (CED-
groep, 2011). 
De leeropbrengsten worden besproken in de groepsbesprekingen. In de groepsbesprekingen wordt 
terug- en vooruitgeblikt. Er wordt geëvalueerd, geanalyseerd, bijgesteld, gepland en na uitvoering 
weer geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hiervoor opgestelde ‘Analysevragen voor 
de groepsbespreking’.  Dit proces is uitgewerkt in hoofdstuk 4.1 
 
 

15 TOETSING  
Het toetsingsbeleid is uitgewerkt in het Handboek Toetsing.  
 

15.1 DOELEN VAN TOETSING: 
• Het volgen van de ontwikkeling van de leerling. De toetsgegevens worden gebruikt om, naast de 

observaties van de leerkracht in de klas (LVS scores), te komen tot een goed afgestemd 
onderwijsaanbod. 

• De objectieve toetsgegevens en de scores in LVS worden daarnaast gebruikt om 
opbrengstgericht te kunnen werken. Jaarlijks wordt op basis van deze gegevens een jaarverslag 
gemaakt voor SO en VSO. In deze jaarverslagen worden de leeropbrengsten inzichtelijk gemaakt 
en geanalyseerd. Op basis van de analyse worden verbeterdoelen en –acties geformuleerd, 
welke worden opgenomen in het jaarplan voor het daarop volgende schooljaar. 

 
Het toetsingsbeleid is gerelateerd aan het vastgestelde beleid ‘Werken met LOGOS’ en omvat verder: 
• De toetskalender, welke is gebaseerd op de streefniveaus 
• De praktische uitwerking in een toets protocol 
 
De uitgangspunten bij het opstellen van de toetskalender zijn de streefniveaus van de Mozarthof en 
de kalenderleeftijden op 01 oktober van het lopende schooljaar.  
In geval een leerling verder of minder ver is dan de toetskalender aangeeft, kan de leerkracht, i.o.m. 
de afdelingsleider of IB-er, doortoetsen of terug toetsen.  
 
Nieuwe leerlingen worden meteen na plaatsing getoetst aan de hand van de toetskalender. Voor 
heel jonge leerlingen kiezen we ervoor om ze pas op het eerstvolgende toetsmoment te toetsen. 
Gewenning op school is dan het eerste doel. In ieder geval worden op enig moment de CITO-ZML 
toetsen afgenomen.  
 
Leerkrachten verwerken de toetsresultaten en de LVS-scores in het Groepsoverzicht leeropbrengsten 
(het zogenoemde Tegelvloertje). De resultaten worden besproken in de groepsbespreking, waar 
eventuele acties en interventies voor de groep of een individuele leerling worden bepaald. Het 
Tegelvloertje wordt ook gebruikt om de leeropbrengsten op schoolniveau in kaart te brengen. 
De instructie voor het invullen van het Tegelvloertje is opgenomen in het Handboek Mozarthof. 
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15.2 FORMATIEF TOETSEN 
Naast het summatief toetsen (met gevalideerde toetsen) kan de leerkracht formatief toetsen om de 
leerprestaties te evalueren. In de praktijk van de Mozarthof worden bij het summatief toetsen de 
leerprestaties van een leerling vergeleken met het te behalen streefniveau van de vastgestelde 
leerroute. Formatief toetsen betekent dat de prestaties van een leerling vergeleken worden met zijn 
eerdere resultaten. Het formatief toetsen is gericht op de groei en ontwikkeling van de leerling. 
 
Het summatief toetsen vindt, afhankelijk van de toets, één of twee keer per jaar plaats op 
vastgestelde momenten in het schooljaar en is daarmee lang-cyclisch.  
Met behulp van het formatief toetsen houdt de leerkracht er op een kort-cyclische manier zicht op of 
lesdoelen, tussendoelen of curriculumdoelen worden behaald. De leerkracht krijgt voortdurend  
informatie over wat de leerlingen al kennen en kunnen en kan het onderwijs hierdoor beter 
afstemmen en bijstellen indien nodig.  
 
Een belangrijk element in het formatief toetsen is het bevorderen van eigenaarschap bij de 
leerlingen. Door vooraf samen met de leerling te bespreken wat hij vandaag gaat leren, kan m.b.v. 
formatieve toetsing gerichte feedback gegeven worden.  
Formatief toetsen kan op heel veel manieren gebeuren. Dit kan zijn het nakijken van een 
verwerkingsopdracht, het testen of een leerling een bepaalde vaardigheid in de praktijk kan brengen 
etc. Werkvormen variëren van het doen van een spelletje tot het uitwerken van een opdracht in het 
platte vlak of het uitvoeren van een praktijkopdracht. De leerkracht kan gebruik maken van 
observatielijsten, checklists of (methode gebonden) verwerkingsopdrachten. 
 
Summatieve toetsen kunnen ook formatief gebruikt worden. Hiervan is AVI een goed voorbeeld. 
Door aan het begin van het schooljaar AVI af te nemen verkrijgt de leerkracht veel informatie over de 
leesvaardigheden van de leerlingen en stemt daar het onderwijsaanbod op af. 
 
 

16 RESULTATEN OP DE LEERLIJN (LVS) 
De doelen in het groepsplan worden in LOGOS geëvalueerd. Indien een doel door een leerling is 
behaald, wordt dit afgevinkt in het leerlingplan in LOGOS. Dit wordt in ieder geval 2x per jaar gedaan, 
aan het einde van de twee periodes in de plancyclus; in februari als voorbereiding op de 
tussenevaluatie in de groepsbespreking en in juni bij de eindevaluatie in de groepsbespreking. Om te 
kunnen beoordelen of een doel behaald is zijn scoringscriteria opgesteld. Deze zijn opgenomen in het 
Handboek Mozarthof.  
 
Ook hier wordt, net als bij het formatief toetsen, ‘kort-cyclisch’ mee omgegaan, door de doelen in 
LOGOS te evalueren nadat een les of lessenreeks of themaperiode is afgerond. Dit maakt dat de 
leerkracht zich er meer van bewust is, dat ook op microniveau (in de klas) cyclisch wordt gewerkt en 
het onderwijsaanbod voortdurend wordt gemonitord op effectiviteit. 
 
Bij de evaluatie van het onderwijsaanbod wordt niet volstaan met het afvinken van doelen. 
In de tekstblokken in de evaluatie van het leerlingplan wordt ook inhoudelijk geëvalueerd (indien 
nuttig/relevant). 
 
Voor de lagere leerroutes worden tussendoelen (of tussenstappen) geformuleerd om aan de soms 
ruim geformuleerde doelen te werken. Deze tussendoelen kunnen niet worden afgevinkt in LOGOS 
maar kunnen worden geëvalueerd in de tekstblokken in de evaluatie van het leerlingplan. Doordat 
dit een meer inhoudelijke evaluatie betreft heeft dit ook een belangrijke functie m.b.t. de overdracht 
aan het einde van het schooljaar. 
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ACT 
VERBETERDOELEN  

INTERVENTIES EN ACTIES  
INDIEN NODIG BIJSTELLEN VAN DOELEN 

 
De toetsresultaten en de evaluatie van het groepsplan in LVS, worden besproken met de 
afdelingsleider/IB-er tijdens de groepsbesprekingen in februari en juni (of tussentijds indien daar 
aanleiding toe is). (Zie verder bij ‘De borging van het onderwijsproces’ hoofdstuk 4.1) 
 
Om te bepalen of een leerling door kan gaan naar het volgende niveau op de leerlijn, is een richtlijn 
opgesteld. Aan deze richtlijn ligt ten grondslag dat het voor een leerling soms niet haalbaar is om alle 
doelen van een bepaald niveau te behalen. Om te voorkomen dat een leerling daardoor zou blijven 
steken, is bepaald dat een leerling door kan naar het volgende niveau als 75% van de doelen zijn 
behaald. Dit is geen harde norm die rigide kan worden toegepast. Het kan verschillen per leergebied 
en per leerroute. 
• In de lagere leerroutes zijn bij sommige niveaus maar 3 of minder doelen opgenomen in het 

curriculum. In dat geval zouden alle doelen behaald moeten worden om het niveau op behaald 
te kunnen zetten (als 2 van de 3 doelen zijn behaald is dit 66%). Dit is vaak niet haalbaar. Voor 
leerlingen in leerroute 1-2 is het behalen van álle doelen vaak niet haalbaar of minder relevant. 

• Andersom is het (bijvoorbeeld bij rekenen) zo, dat eigenlijk alle doelen in het curriculum moeten 
worden behaald om voor een goede doorgaande lijn te kunnen zorgen. De doelen in het 
curriculum zijn al de cruciale doelen. 

De afdelingsleider en/of de IB-er zullen dit samen met de leerkracht duiden in de groepsbespreking. 
Op basis daarvan wordt besloten welke doelen worden aangeboden in de volgende periode.  
 
INTERVENTIES 
O.b.v. de evaluatie wordt besproken of en welke pedagogische of didactisch interventies nodig zijn.  
• In geval van stagnatie komt in de groepsbespreking aan de orde wat nodig is om de leerling 

(indien haalbaar) zodanig verder te brengen dat hij het streefniveau van de leerroute toch zou 
kunnen behalen (door te intensiveren).  

• In geval een leerling zich juist gunstiger ontwikkelt dan verwacht, komt in de groepsbespreking 
aan de orde wat nodig is om de leerling (indien haalbaar) zodanig verder te brengen dat ook de 
leerroute naar boven kan worden bijgesteld (door te verdiepen).  

  
CRITERIA OM TE STOPPEN MET BEPAALD AANBOD 
Afhankelijk van de leerroute en de leeftijdsfase kan soms bij leerlingen in de lagere leerroutes 
besloten worden te stoppen met bepaald cognitief lesaanbod. Rond het 14e levensjaar wordt 
duidelijk of het voor een leerling nog haalbaar is en/of zinvol om nog door te gaan met de cognitieve 
leerdoelen, meestal op het gebied van rekenen en schriftelijke taal. Dit wordt besproken in de 
groepsbespreking. Het uiteindelijke besluit hiertoe wordt genomen in de CvB. 
Indien wordt gestopt met het aanbieden van (nieuwe) leerdoelen voor een bepaald leergebied, zal 
het lesaanbod op dat gebied gericht zijn op het onderhouden en behouden van de vaardigheden en 
kennis die de leerling al verworven heeft. 
 
Er is voor gekozen om geen criteria vast te leggen, op grond waarvan het besluit wordt genomen om 
te stoppen met bepaald lesaanbod. Uitgangspunt is dat er over een periode van tenminste 2 
schooljaren geen groei meer zichtbaar is m.b.t. het betreffende leergebied en hier ondanks 
meerdere interventies vanuit meerdere invalshoeken geen verbetering meer in komt.  
De reden hiervoor is dat bij iedere leerling weer andere (belemmerende) factoren een rol spelen. 
Bovendien worden hier per leergebied ook verschillende afwegingen voor gemaakt.  
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BIJLAGE 1 – STREEFNIVEAUS EN OPBOUW VAN DE SCHOOL IN SCHEMA 
 
In onderstaand schema is weergegeven: 

• De streefniveaus per leerroute 

• De voldoende, minimum en gevorderde standaard van de school 

• De opbouw van de school 
 
De ‘P’ staat voor Plancius-leerlijnen. Bijvoorbeeld: P5 is niveau vijf op de Plancius-leerlijn.  
Leeftijd = de kalenderleeftijd op 1 oktober van het betreffende schooljaar, ongeacht het aantal maanden. Bijvoorbeeld: een leerling die op 1 oktober 4;11 jaar is, krijgt het arrangement van 
een vierjarige aangeboden. 

 

STREEFNIVEAUS SO 
Standaard Leerroute   Kalenderleeftijd en streefniveau op de leerlijn Uitstroombestemming 

4 5 6 7 8 9 10 11  

Boven gevorderde standaard  
niveaus S(B)O-leerlijn 

5 1 2 2 3 3 4 4 5 SBO, Praktijkonderwijs 

Gevorderde standaard 
niveaus ZML-leerlijn 

4 1 2 3 4 5 6 7 8 VSO ZML 

Voldoende standaard 
niveaus ZML-leerlijn 

3 1 2 2 3 4 4 5 6 VSO ZML 

Minimum standaard 
niveaus ZML-leerlijn 

2 P6 1 1  2  2  3 3  4  VSO ZML 

Onder minimum standaard  
niveaus ZML-leerlijn 

1 P5 P6 1 1 1 2 2 2 VSO ZML 

  • Groepsaanbod in leerroute 3 

• Convergente differentiatie 

• Verdiepen voor leerlingen die 
mogelijk door kunnen stromen 
naar SBO of Praktijkonderwijs 

 

• Groepsaanbod in leerroute 3 

• Convergente differentiatie 

• Indien nodig of passend: 
divergente differentiatie naar 
leerroute 2 en 4 

• Divergente differentiatie naar 
leerroute 5 gericht op 
doorstromen naar SBO of PRO 

• Divergente differentiatie naar de 
leerroutes 1, 2, 3, 4, 5 

• Groepsaanbod gebaseerd op de 
grootste gemene deler in de klas. 
Aanbod is passend voor 75% van 
de groep 

• Convergente differentiatie binnen 
de leerroute 
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STREEFNIVEAUS VSO 
Standaard Leerroute   Kalenderleeftijd en streefniveau op de leerlijn Uitstroombestemming 

12 13 14 15 16 17 18 19 

Boven gevorderde standaard 
niveaus S(B)O-leerlijn 

5 5 5 6 6 7 8 9 10 
Arbeid via S(B)O-leerlijn  
vervolgopleiding 

Gevorderde standaard 
niveaus ZML-leerlijn 

4 9 9 10 11 12 13 13 14 Arbeid via ZML-leerlijn  

Voldoende standaard 
niveaus ZML-leerlijn 

3 6 7 7 8 8 9 9 9 
Arbeidsmatige 
dagbesteding 

Minimum standaard 
niveaus ZML-leerlijn 

2 4 5  5  6 6  7 7 7 
Licht arbeidsmatige 
dagbesteding 

Onder minimum standaard  
niveaus ZML-leerlijn 

1 3 3 3 3 3 4 4 4 
Ervaringsgerichte 
dagbesteding 

  • Groepsaanbod gebaseerd op de grootste gemene deler in de klas. Aanbod is passend voor 75% van de groep 
• Convergente differentiatie binnen de leerroute  
• Divergente differentiatie naar de leerroutes 1, 2, 3, 4, 5 
• Indien passend: divergente differentiatie naar de leerroutes 5 gericht op vervolgonderwijs (ROC, Entree) 

 

 
 


