Bijlage bij OP 2019-2023 D. 7b.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
Naam school
Logo school

NAAM LEERLING:

Opgesteld door:

Besproken met ouders op:

Vastgesteld op:

Geëvalueerd op:

Naam leerling
geboortedatum

Groepsverloop en huidige groep
Naam leerkracht

Naam ouders/ verzorgers
Telefoon
Email

Betrokken hulpverleners (CJG, jeugdzorg)

Uitkomsten onderzoek
Vermeld hier de uitkomsten/diagnose van extern onderzoek, de uitvoerder en de datum
(Accàre, GGZ, Cedin etc.)

Stimulerende en belemmerende factoren
Factoren
Stimulerend
Didactische ontwikkeling

Sociaal- emotioneel/
Gedrag

Spraak/taalontwikkeling

Belemmerend

Werkhouding en
taakaanpak

Lichamelijke, motorische
en zintuiglijke
ontwikkeling

Onderwijs:
onderscheidende
factoren in school, groep,
leerkracht
Opvoeding:
onderscheidende
factoren in gezin, ouders
en vrije tijd

Verwachte uitstroombestemming
0 VWO
0 HAVO
0 VMBO- tl

0 VMBO kb
0 VMBO bbl
0 met LWOO

Onderbouwing van de uitstroombestemming

0 VSO cluster 2
0 VSO cluster 3
0 VSO cluster 4

0 PRO

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING:
Bij beknopt OPP: verwijs naar het groepsplan

PERIODE:

1. Tussendoelen voor het huidige schooljaar aangeven.
Bandbreedte vaardigheidsscores (VS) en functioneringsniveau (FN)
2013-2014
Technisch lezen

Huidige VS en FN

Geplande VS en FN

Evaluatie

Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen/ wiskunde
2. Tussendoelen voor specifieke leergebieden die afwijken van de doelen in het groepsplan
Planperiode: augustus-t/m januari; februari t/m juni
Gebruik hiervoor bijv Passende Perspectieven
leergebied
TL

BL

Spelling

R&W

VS

FN

Specifiek aanbod

3. Tussendoelen sociaal- emotionele vorming
Werkhouding, taakaanpak, gedrag en /of
sociaal-emotioneel functioneren

Aanbod/ aanpak afgestemd op de
onderwijsbehoeften

Afspraken met ouders en de leerling
- Opmerkingen van de ouders of de leerling
- Verwachtingen van de ouders of de leerling
- Afspraken over samenwerking
- Datum volgend overleg

EVALUATIE
Datum:
- Zijn de geplande VS behaald? Analyse en vervolg
- Zijn de tussendoelen behaald? Analyse en vervolg
- Zijn de doelen die de leergebieden overstijgen behaald? Analyse en vervolg
- Ontwikkelt de leerling zich conform de verwachtingen?

Bijstelling OPP
-

datum:

Bijstellen geplande uitstroombestemming met onderbouwing
(Vervolg)aanvraag extra ondersteuning

