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Inleiding
Bij vermoeden van ernstige rekenproblemen of dyscalculie zullen onderstaande niveaus doorlopen worden.
Hierbij moet uitsluitend sprake zijn van een leerachterstand op het gebied van rekenen/wiskunde. De stappen
worden niet doorlopen wanneer er sprake is van leerachterstanden op meerdere leergebieden.

Niveau 1:
Verzamelen gegevens
• Een leerling komt binnen met de gegevens van de basisschool waar een achterstand van 25% of meer naar voren
komt op wiskunde/rekengebied. De teamleider, coördinator onderwijsondersteuning en mentor hebben
overzicht over deze leerachterstanden. De teamleider levert het overzicht van de leerlingen per klas met een
leerachterstand van 25% of meer aan bij de rekencoördinator.
• De school heeft een extra toetsinstrument (DIA of CITO) waar we extra gegevens door krijgen. De resultaten
worden met de wiskundedocent en rekencoördinator besproken. Er wordt besproken of de resultaten klas breed
of individueel aandacht verdienen.
• Wanneer een individuele leerling uitvalt zal op basis van de instroomgegevens, toets resultaten en informatie
vakdocent een plan van aanpak worden gemaakt.
• Bij niveau 1 zal gestart worden met het differentiëren in de klas.
Niveau 2:
• Differentiatie is gestart door de vakdocent in de klas.
• Voorbeelden van de differentiatie zijn het aanbieden van extra instructie, compacten van de leerstof en het
aanbieden van andere strategieën.
Niveau 3:
• Differentiatie of aanpassing in de leerstof, de ondersteunende route heeft niet het gewenste resultaat.
• Extra ondersteuning buiten de klas is nodig. Er worden afspraken gemaakt over de ondersteuning door
bijvoorbeeld tutoraat of maatwerk. Hiervoor wordt een individueel handelingsplan opgesteld door de vakdocent.
Na 8 tot 10 weken vindt een evaluatiemoment plaats tussen de leerling en de vakdocent en dit wordt
teruggekoppeld naar de rekencoördinator.
• Bij onvoldoende effect van de ingezette begeleiding en toetsmoment (bijv. DIA of CITO toetsen) zal toestemming
aan ouders worden gevraagd voor afname van de NDS. De mentor vraagt toestemming aan de
ouder(s)/verzorger(s).
• Bij toestemming van ouder(s)/verzorger(s) zal de NDS door de rekencoördinator worden afgenomen.
• De schoolpsycholoog zal binnen het kernteamoverleg gevraagd worden om verder advies tijdens dit traject.
• Na afname van de NDS stuurt de coördinator onderwijsondersteuning een brief naar ouders met daarin de uitslag
en advies voor wel of geen nader onderzoek naar dyscalculie.
• Als uit de NDS naar voren komt dat er sprake is van ernstige rekenproblemen, dan zal de leerling in aanmerking
komen voor een ER- kaart. De leerling kan dan extra faciliteiten krijgen waaronder bijvoorbeeld het gebruik van
hulpkaarten of extra tijd. De ER-kaart is de hele periode op CSG Prins Maurits geldig. Bij opstroom-of afstoom
zullen de faciliteiten opnieuw worden bekeken en eventueel afgegeven.
• Wanneer een leerling een ER kaart krijgt, dan zal hiervoor het ER dossier worden ingevuld waarin de extra
faciliteiten zullen worden beschreven.
• De faciliteiten worden door de rekencoördinator besproken met leerling en ouder(s)/verzorger(s). De ER kaart
wordt door de reken- coördinator uitgereikt.
Niveau 4:
Wanneer na afname van de NDS het advies is verder onderzoek uit te voeren naar dyscalculie, dan kunnen ouders hier zelf
contact over een opnemen met een onderzoeksbureau. Dit wordt niet gedaan vanuit het samenwerkingsverband. Aan
verder onderzoek zijn kosten verbonden voor ouder(s)/verzorger(s).

Plan van aanpak rekenen/wiskunde:
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……………………………
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Vastgesteld na op overeenstemming gericht overleg met ouders 1
datum

handtekening leerling

handtekening ouders

handtekening school

Onderbouwing afgifte ER kaart-zonder dyscalculieverklaring
N.B. Dit voorbeelddossier is tot stand gekomen door gebruik te maken van informatie en advies van diverse
scholen. Dit voorbeelddossier dient puur ter illustratie van hoe een dossier eruit zou kunnen zien en heeft
nadrukkelijk niet de status van een officieel dossier zoals door de school opgesteld zou moeten worden.
Gegevens leerling
Naam leerling
Klas
Naam mentor/ coördinator
onderwijsondersteuning
E-mailadres
1. Dyscalculieverklaring
Heeft de leerling een officiële dyscalculieverklaring? Ja/nee
2. Informatie vorig onderwijs
Informatie en/of verklaringen uit het voorafgaand onderwijs inzake de beperking van de leerling.
Korte beschrijving van de maatregelen die zijn genomen inzake onderwijs en toetsing.
Bijvoorbeeld informatie/score (IQ) testen, informatie uit LVS, rapport, handelingsplan etc. Heeft leerling
remedial teaching, bijles of andere extra ondersteuning gehad? Ook informatie uit de dyscalculieverklaring kan
hier beschreven worden.

3. Analyse vaardigheden leerling
Een korte beschrijving van de analyse over de (on)haalbaarheid van de standaard rekendoelen op 2F of
3F
Het maken van een nul-meeting kan een uitgangspunt zijn om de vooruitgang (of stagnatie) van de leerling te
monitoren en te beschrijven. Toetsresultaten, informatie uit het LVS etc. kunnen hier ook genoemd worden.
Een verwijzing naar de stadia uit het protocol ERWD kan hierbij handig zijn.

4. Voorbereiding op de ER-toets
Een korte beschrijving van het gerichte traject als voorbereiding op de ER-toets.
Bijvoorbeeld extra rekenles naast de reguliere rekenles, bijles, RT, huiswerkopdrachten. Het gaat hierbij om
de extra inspanning van zowel school als leerling.

5. Verklaring
Een verklaring dat de leerling kiest voor de aangepaste rekentoets, dat hij op de hoogte is van het feit dat
dit leidt tot een aantekening op de cijferlijst en mogelijke beperkingen in de doorstroom*
Datum
Plaats
Naam
Handtekening
(bij studenten van 17 jaar of jonger geldt een verklaring van de ouder/verzorger)

Bij leerlingen die de ER-toets gemaakt hebben komt er (m.u.v. vmbo-bb) een aantekening ER op de cijferlijst. Op sommige
lerarenopleidingen, zoals de pabo, wordt een leerling met ER op de cijferlijst niet toegelaten.

