
 
Het volgen van de ontwikkeling van alle kinderen 

Als team dragen wij samen met de ouders de verantwoordelijkheid voor het welzijn van alle kinderen 

bij ons op school. We doen ons uiterste best om elk kind zoveel mogelijk de zorg te geven die het 

nodig heeft. Ouders kunnen met vragen of zorgen over hun kind altijd bij de groepsleerkracht 

terecht. Ook de intern begeleider is betrokken bij zowel het welbevinden als de ontwikkeling van het 

kind op school. 

Bij het volgen van de ontwikkeling van kinderen letten we op:  

 Cognitieve ontwikkeling 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Fysieke ontwikkeling 

 Spreekuren door jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen 

Cognitieve ontwikkeling 

De groepsleerkracht volgt het kind in de groep door observaties, schriftelijk werk en toetsen volgens 

de methode. Elk halfjaar nemen we Cito-toetsen af die horen bij het leerlingvolgsysteem (LVS). Met 

deze toetsen wordt zo objectief mogelijk vastgesteld hoe ver de kinderen zijn op het gebied van taal- 

en rekenontwikkeling, lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen (groep 3 t/m 8).Op basis van de 

observaties in de klas en de toetsresultaten bekijkt de leerkracht In overleg met de intern begeleider 

welke kinderen het basisprogramma volgen. Welke kinderen extra hulp nodig hebben en welke 

kinderen wat extra's aankunnen. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen, vullen de leerkrachten 

twee keer per jaar voor elk kind een screeningslijst in. Tevens wordt er twee keer per jaar door de 

kinderen een groepssociogram gemaakt. Hiermee kan worden gezien hoe de sociale verhoudingen in 

de klas liggen en welke kinderen eventueel buiten de groep staan. Bij sociaal-emotionele problemen 

is samenwerking tussen school en ouders noodzakelijk. Gedragsproblemen bij een kind zijn beter op 

te lossen wanneer ouders en leerkrachten op één lijn zitten. Soms blijkt dat, ondanks allerlei extra 

zorgmaatregelen, het toch nog niet goed gaat met een kind. De intern begeleider kan dan verder 

onderzoek doen of overleggen met een deskundige van buitenaf. Dat kan de schoolarts zijn, de 

orthopedagoog of een medewerker van het speciaal onderwijs. Soms Is verder onderzoek door een 

deskundige of In uitzonderlijke gevallen een verwijzing naar het speciaal onderwijs noodzakelijk. 

Vooraf wordt altijd met de ouders overlegd of toestemming voor een onderzoek gevraagd. 

Fysieke ontwikkeling 

Tot vier jaar controleert het consultatiebureau de gezondheid van uw kind. Vanaf vier jaar neemt de 

JGZ van GGD Gelderland-Midden (onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-

Midden)   deze  taak  over.  Hier werken   assistenten   van de  jeugdarts , jeugdverpleegkundigen 

,jeugdartsen en logopedisten samen aan de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. 

In het kalenderjaar dat uw kind 6 en 1 1 jaar wordt krijgt uw kind op school een standaard screening 

door de assistente van de Jeugdarts. U hoeft hier zelf niet bij aanwezig te zijn. 



 
Voordat de kinderen onderzocht worden, krijgt u een informatieset van de JGZ. Hierin wordt 

uitgelegd wat de werkwijze Inhoudt en hoe het onderzoek In z'n werk gaat. Voorafgaand aan het 

onderzoek krijgt u vragenlijsten met het verzoek deze In te vullen  en bij de leerkracht in te leveren. 

De leerkracht krijgt een signaleringslijst. Zo kan de leerkracht in overleg met u aangeven of uw kind 

binnen het onderzoek extra aandacht nodig heeft. De screening bestaat bij 5/6 jarigen uit lengte, 

gewicht. oren, ogen, motoriek; bij 10/11 jarigen uit lengte en gewicht; oren en ogen op aanvraag van 

ouders of leerkracht. 

Spreekuren 

Naast   de  onderzoeken   waar  alle  kinderen   worden   gezien,  houden   jeugdartsen   en 

jeugdverpleegkundigen spreekuren op school. U kunt hiervoor ook zelf een afspraak maken als u 

vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind. Voor meer 

informatie over de onderzoeken en spreekuren, zie: www.vgm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg. 

Wat u vertelt in een spreekuur valt binnen de privacy richtlijnen zoals u die gewend bent bij uw 

huisarts. Er wordt dus niets besproken met derden, zoals school, zonder dat u daarvan op de hoogte 

bent. Ook kunt u de JGZ informatielijn bellen via 0800 8446 000. U kunt uw vragen hier anoniem 

stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de Jeugdarts of verpleegkundige. 

Logopedist 

Alle kleuters tussen de 4 Jaar en 9 maanden en de 5 jaar en 9 maanden worden door een logopediste 

gescreend. Het betreft een globaal onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de spraak-, stem- en 

taalontwikkeling van het kind. Alleen wanneer bijzonderheden zijn opgevallen, krijgen de ouders 

schriftelijk bericht. Het kan dan gaan om verwijzing naar een logopediste of om een kort 

oefenprogramma. Bij sommige kinderen vindt er na verloop van tijd een nacontrole plaats. De 

logopediste geeft de school ook adviezen voor de begeleiding van kinderen met een 

taalontwikkelingsachterstand of anderstalige kinderen. 

http://www.vgm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg

