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Inleiding 
In dit protocol zal worden beschreven welke vormen van Remedial Teaching (RT) er zijn 

en hoe RT op de Godelinde wordt vormgegeven. De Godelindeschool biedt effectief 

onderwijs waarbij alle leerlingen op hun niveau worden uitgedaagd. Om tegemoet te 

komen aan de verschillende niveaus en onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt 

ondersteuning geboden op verschillende ondersteuningsniveaus zoals geformuleerd 

vanuit de Wet Passend Onderwijs: 

● Ondersteuningsniveau 1 

Dit betreft algemeen goed onderwijs voor alle leerlingen in de klas. De 

basisinstructie en het basisaanbod is afgestemd op het gemiddelde niveau van de 

groep. 

● Ondersteuningsniveau 2 

Hier gaat het om extra zorg bovenop ondersteuningsniveau 1 voor een kleine 

groep in de klas bij een achterstand of voorsprong. Dit betreft plaatsing in de 

weer- of de meergroep, waarbij extra instructie en inoefening in de klas wordt 

gerealiseerd. 

● Ondersteuningsniveau 3 

Het gaat hier om speciale zorg bij een enkele leerling indien ondersteuningsniveau 

2 niet toereikend is. Er wordt gewerkt middels een individueel handelingsplan. De 

ondersteuning kan zowel buiten als binnen de klas worden geboden en betreft 

vaak een combinatie. 

● Ondersteuningsniveau 4 

Dit betreft speciale zorg na extern onderzoek. Het gaat hier om een specialistische 

behandeling die volgt op ondersteuningsniveau 2 en 3 en in samenwerking met / 

door een externe behandelaar wordt vormgegeven. Dit gebeurt altijd buiten de 

klas. 

 

RT wil zeggen dat extra ondersteuning verleend wordt aan een leerling bij wie op 

ondersteuningsniveau 1 en 2 onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan de 

onderwijsbehoefte(n), omdat de leerproblemen hardnekkig zijn. In specifieke gevallen is 

daar aanvullende ondersteuning buiten de klas bij nodig. Wanneer in dit protocol wordt 

gesproken over RT betreft dit ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 en/of 4. Hier 

gaat dus altijd een periode van extra begeleiding in de klas aan vooraf.  

 

Zorg op niveau 3 is beperkt mogelijk: We hebben drie dagen per week een RT-er in 

dienst en één dag per week is een leerkracht vrijgeroosterd om leerlingen met een 

ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden in een plusklas.  

De RT-er werkt met individuele leerlingen of kleine groepjes (van twee à drie leerlingen) 

30 minuten per week. Zij begeleidt ongeveer 40 leerlingen per week.   

 

Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, is er op school een interne Plusklas. De 

leerkracht van de plusklas werkt met kleine groepjes aan uitdagende projecten. Aan de 

plusklas kunnen ongeveer  30 leerlingen deelnemen.   
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Verschillende vormen van RT 
Er zijn verschillende vormen van RT mogelijk binnen ondersteuningsniveau 3 en 4. 

Hieronder zullen verschillende vormen van RT worden beschreven en verder worden 

toegelicht.  

 

NB. ondersteuningsniveau 1 en 2 betreffen geen RT, dus worden in dit protocol niet 

verder uitgewerkt.  

 

RT o.b.v. leerachterstand 
Dit betreft extra begeleiding op ondersteuningsniveau 3 voor een individuele leerling een 

klein groepje (van maximaal vier) leerlingen. De RT vindt plaats onder lestijd door onze 

vaste RT’er op school.  

 

Procedure 

● Indien de groepsleerkracht constateert dat de ondersteuning op 

ondersteuningsniveau 2 onvoldoende toereikend is voor een leerling, meldt de 

leerkracht de leerling bij de IB’er aan voor RT. 

● De IB’er overlegt met de RT’er welke leerlingen worden geplaatst in de RT op 

school.  

● Als leerlingen geplaatst zijn, worden ouders hiervan vooraf op de hoogte gebracht 

door de eigen leerkracht. 

● Voor de leerlingen die RT krijgen wordt een handelingsplan gemaakt door de RT’er 

en de leerkracht voor de afgesproken RT-periode. Bij een OPP is de IB’er ook 

betrokken. 

● Na afloop van de besproken RT-periode vullen de RT’er en de leerkracht de 

evaluatie in van het handelingsplan.  

● In overleg met de leerkracht, RT’er en IB’er wordt besloten of de RT wordt 

voortgezet of afgerond.  

● Ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld over de voortzetting of 

afronding. 

 

Criteria 

Er is beperkte tijd beschikbaar, daarom moeten we keuzes maken welke leerlingen in 

aanmerking komen voor RT. Hieronder de leerlingen die als eerste een plaats krijgen en 

zo verder tot het maximum van 40 leerlingen is bereikt: 

1. Leerlingen met een Ontwikkelingsperspectief (OPP) die op een eigen leerlijn 

werken en geen Arrangement Plus hebben.  

2. Leerlingen van groep 3 die op de methodetoetsen van het aanvankelijk lezen 

en/of rekenen twee keer na elkaar een matig of onvoldoende scoren (bij Veilig en 

Vlot op het onderdeel correct of tempo).  

3. Leerlingen die twee keer achtereenvolgens op de CITO toets een V hebben 

behaald. 

4. Leerlingen waarbij dyslexie voorkomt bij een van de ouders of broers/zussen en 

die één keer een V of twee keer een IV of lager op de DMT of cito spelling scoren 

(zie voor verdere toelichting het dyslexieprotocol). 

5. Leerlingen die een achteruitgang in functioneringsniveau laten zien. 
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6. Leerlingen waarbij het functioneringsniveau op één vakgebied een jaar lager 

uitvalt dan het functioneringsniveau van de betreffende leerling op de andere 

vakgebieden. 

7. Leerlingen met een IV-/V-score voor spelling en DMT tegenover een I-/II-score voor 

begrijpend lezen en rekenen (vermoeden dyslexie). 

 

Communicatie met ouders over RT 

Als leerlingen in aanmerking komen voor RT worden ouders hiervan vooraf op de hoogte 

gebracht. De ouders krijgen een standaardformulier waarop de periode dat het kind RT 

krijgt is aangegeven en de doelen van de RT. Na afloop van deze periode krijgen de 

ouders hetzelfde formulier aangevuld met de evaluatie.  

De RT-er informeert de groepsleerkracht over de doelen en de periode en informeert de 

de groepsleerkrachten over hoe de RT verlopen is en of de doelen zijn behaald 

(evaluatie). De groepsleerkrachten zorgen ervoor dat deze informatie kort en bondig op 

het format (zie bijlage) komt en dat dit wordt gecommuniceerd met de ouders.   

 

Begeleiding o.b.v. arrangement 
Dit betreft begeleiding op ondersteuningsniveau 4 die (deels) wordt bekostigd door een 

arrangement vanuit samenwerkingsverband Unita. De begeleiding vindt plaats door de 

behandelaar op school onder lestijd. 

Procedure 

● Indien sprake is van meervoudige complexe problematiek die de 

basisondersteuning overstijgt (en de hierboven beschreven begeleiding o.b.v. 

leerachterstanden onvoldoende hulp biedt), overleggen ouders, leerkracht en 

IB’er over een aanvraag voor een arrangement plus. Informatie over de procedure 

is te vinden op de website van samenwerkingsverband Unita, waar de aanvraag 

wordt ingediend. 

● Als het arrangement wordt toegekend, wordt de IB’er hiervan op de hoogte 

gesteld en informeert de IB’er ouders. 

● De IB’er benadert de behandelaar voor de begeleiding. 

● De leerkracht en IB’er stellen in overleg met ouders een OPP op voor de leerling 

waarin de begeleiding en de doelen voor een half jaar worden beschreven.  

● Halverwege de periode en aan het eind vindt een evaluatiegesprek plaats met 

ouders, leerkracht en IB’er waarin de vervolgstappen worden besproken.  

● De leerkracht en IB’er vullen na een half jaar de evaluatie van het OPP in.  

 

Criteria 

Het Samenwerkingsverband Unita beoordeelt of een arrangement Plus wordt toegekend. 

De gehanteerde criteria zijn te vinden op de website.  

 

  

https://www.swvunita.nl/professionals/arrangementen/arrangement-plus/
https://www.swvunita.nl/professionals/arrangementen/arrangement-plus/
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Begeleiding  o.b.v. ontwikkelingsvoorsprong 
 

Plaatsing in de interne plusklas 

In sommige gevallen is plaatsing in de plusklas voor 1 of 1,5 uur per week op school 

onder lestijd mogelijk. 

Procedure 

Als een leerkracht constateert dat een kind o.b.v. onderstaande criteria mogelijk baat 

heeft bij plaatsing in de plusklas, dan meldt zij/hij deze leerling aan bij de IB-er. De 

betreffende leerling wordt dan besproken in het begeleidingsteam. Het begeleidingsteam 

neemt de uiteindelijke beslissing of een leerling kan starten met een proefperiode van 

ongeveer zes weken. Tijdens deze periode wordt gekeken of een kind profiteert van het 

onderwijsaanbod in de plusklas. Na de proefperiode wordt in overleg met de 

groepsleerkracht, de plusklasleerkracht en het begeleidingsteam besloten of deelname 

aan de plusklas wordt voortgezet. Ook als een leerling al langere tijd deelneemt aan de 

plusklas kan besloten worden dat de deelname wordt beëindigd. Dit besluit wordt 

genomen door de groepsleerkracht en het begeleidingsteam. Ouders worden hiervan op 

de hoogte gesteld door de groepsleerkracht. 

Criteria 

Er is beperkte tijd beschikbaar, daarom moeten we keuzes maken welke leerlingen in 

aanmerking komen voor de plusklas. Voorop staat dat het gaat om leerlingen waarvan de 

leerkracht constateert dat hij/zij meer nodig heeft dan het plusaanbod in de groep. 

Daarnaast kunnen de volgende punten meegenomen worden in een beslissing t.a.v. 

plaatsing: 

● De leerling kan de tijd die hij /zij uit de klas is missen. 

● De leerling heeft een hoog IQ (blijkt uit onderzoek) 

● De leerling heeft hoge scores op de CITO-toetsen 

● De leerling presteert onder zijn/haar kunnen 

● De leerling is slecht gemotiveerd voor het werken in de groep 

Plaatsing in de Externe Verrijkingsklas  onder schooltijd 

In zeer uitzonderlijke gevallen is plaatsing in een externe verrijkingsklas onder schooltijd 

mogelijk.  

Procedure 

Als uit evaluatie van de groepsleerkracht, de plusleerkracht en de IB-er blijkt dat het 

aanbod van de plusklas niet toereikend is voor een kind dan wordt in het 

begeleidingsteam besproken of het kind in aanmerking komt voor plaatsing in de externe 

verrijkingsklas. Ouders bekostigen de externe verrijkingsklas zelf, tenzij ze daartoe niet 

in de gelegenheid zijn. De kosten worden dan betaald uit het zorgbudget van de school.  

Criteria 

Om in aanmerking te komen voor de externe verrijkingsklas geldt altijd dat het pluswerk 

in de klas en in de plusklas niet voldoende is om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoefte van het kind. Daarnaast kunnen de volgende punten meegenomen 

worden in een beslissing t.a.v. plaatsing: 

● De leerling heeft behoefte aan samenwerken met peers/gelijkgestemden 

● De leerling heeft een arrangement Dubbel Bijzonder (DB) en plaatsing in de 

externe verrijkingsklas maakt onderdeel uit van de hulp aan het kind.  
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Behandeling o.b.v. gediagnosticeerde problematiek 
Dit betreft een behandeling op ondersteuningsniveau 4 door een externe specialist 

(behandelaar) bij gediagnosticeerde problematiek. In overleg tussen ouders en school 

kan dit (deels) plaatsvinden onder lestijd (zie criteria). Er wordt dan besproken of dit op 

school of op een externe locatie plaatsvindt. 

 

Procedure 

● Indien een leerstoornis is vastgesteld en een behandeling nodig is, plannen ouders 

een afspraak met de leerkracht en de IB’er om het belang van de behandeling te 

bespreken. 

● Ouders dienen het aanvraagformulier in bij de leerkracht en de leerkracht zorgt 

dat dit bij de IB’er komt. 

● De IB’er bespreekt de aanvraag in het begeleidingsteam waar een beslissing 

wordt genomen. Hierbij wordt de afweging gemaakt of het volgen van de 

specifieke behandeling op dat moment van groter belang is dan het volgen van de 

reguliere lessen. Toestemming wordt gegeven voor een vooraf vastgelegde 

periode. 

● De IB-er informeert de ouders en de betrokken leerkracht over het genomen 

besluit en geeft een mondelinge toelichting. 

● Ouders informeren de behandelaar.  

● Indien toestemming is gegeven maakt de behandelaar een afspraak met de 

betrokken leerkracht en zij stemmen de tijd en aanpak op elkaar af. 

● De behandelaar zorgt voor een handelingsplan van een half jaar en ouders delen 

dit met school.  

● Halverwege het traject deelt de behandelaar met toestemming van ouders een 

schriftelijke of telefonische tussentijdse evaluatie met de leerkracht.  

● Na afloop van de besproken behandelperiode vult de behandelaar de evaluatie in 

van het handelingsplan en deelt deze met toestemming van ouders met de 

leerkracht en IB’er.  

● Indien het wenselijk is om de behandeling tijdens schooltijd voort te zetten dienen 

ouders vier weken voor het aflopen van de periode opnieuw een aanvraag in via 

het formulier. De procedure wordt vanaf punt 3 herhaald. 

 

Criteria 

Indien het wenselijk is om de behandeling (deels) tijdens schooltijd te laten plaatsvinden, 

is dit in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Dit kan enkel wanneer de bekostiging van de 

behandeling wordt vergoed (door bijv. gemeente, zorgverzekering, etc.), zodat de 

mogelijkheden tot behandeling niet afhankelijk zijn van de financiële draagkracht van 

ouders. Ook is een voorwaarde dat school het belang van de behandeling onderschrijft. 

 

Particuliere RT buiten schooltijd 
Voor de begeleiding van leerlingen met een leerachterstand schakelen ouders soms zelf 

RT in buiten school. De RT vindt plaats buiten schooltijd en wordt geboden door een 

externe RT’er. De begeleiding valt niet onder verantwoordelijkheid van de school. 
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Procedure 

In dit protocol wordt voor deze RT-vorm geen procedure beschreven, omdat deze RT niet 

onder de verantwoordelijkheid van school valt.  

Criteria 

Indien de RT een aanvulling is op de op school geboden RT, kan de RT’er na 

toestemming van de leerkracht contact opnemen om de begeleiding af te stemmen. 

 

Particuliere RT onder schooltijd 
Particuliere externe hulp tijdens schooltijd is in het kader van de leerplichtwet niet 

toegestaan.  
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Ouder Informatie Remedial Teaching  

 

Uw zoon / dochter is ingedeeld bij de RT en zal 

hierbij een half uur per week begeleid worden door 

Trudy Raven. Middels dit formulier stellen we u op de 

hoogte van de start- en einddatum en de inhoud van 

de RT. 

  

Naam leerling: 

  

RT-periode: 

  

Vakgebied: 

  

Doelen: 

-    (kopiëren uit handelingplan Parnassys bij kopje plan → doelen genoemd bij 

streefdoelen) 

  

Evaluatie 

-    (kopiëren uit handelingplan Parnassys bij kopje evaluatie → doelen genoemd bij 

streefdoelen) 

  

Vervolg 

RT wordt voortgezet / beëindigd 

  

  

 

 


