Signalering

Taken leerkracht
Opstellen en uitvoeren groepsoverzicht
en –plan op 3 niveaus

Betrokkenen
Leerkracht
Leerling

Leerling:
- Beleeft onvoldoende leerplezier
- Beheerst de stof onvoldoende
- Laat onvoldoende groei zien op
motorisch, cognitief en sociaal
emotioneel gebied

Aanpassen groepsplan/overzicht/
subgroepen
- Stimulerende, belemmerende
factoren beschrijven
- Onderwijsbehoeften beschrijven
- Kindgesprek
- Collegiale consultatie
- Extra oudercontact

3a
Extra ondersteuning
leerkracht

Ondanks extra begeleiding in de
groep voelt de leerkracht zich
handelingsverlegen

3b
Extra ondersteuning
leerling

Ondanks extra begeleiding
onvoldoende effect en groei in leeren sociale of emotionele
ontwikkeling

1
Basis
ondersteuning

2
Ondersteuning
binnen de groep

4 Intensieve
ondersteuning
(bovenschools)

5. TLV Speciaal
(basis) onderwijs

Leerling:
• beleeft leerplezier
• beheerst de leerstof
• laat voldoende groei zien op
motorisch, cognitief en sociaal
emotioneel gebied

Extra ondersteuning (IHP) heeft niet
gewenst effect.
Leerkracht is handelingsverlegen

De intensieve ondersteuning heeft
onvoldoende of negatief effect.
Welbevinden staat onder druk.
(Sociale) veiligheid onder druk

-

Taak IB en Florion
Coachen

Leerkracht Leerling
Ouders
Collega / coördinator

-

Coachen

Aanpassen plan
Oudergesprek
Gesprekken met overige betrokken.

Leerkracht
Ouders
IB / coördinator
Florion TB / ab specialist
Orthopedagoog

KORTDUREND:
- Individueel handelingsplan
maken en uitvoeren
LANGDUREND: (bv ind. Leerlijn)
- Opstellen OPP en uitvoeren
Oudercontacten

Leerkracht - leerling –
ouders – IB

Opstellen uitvoeren OPP
Formuleren begeleidingsvraag /
ondersteuningsbehoeften leerkracht

Evalueren OPP

-

Formulieren/ dossier
Ondersteunings-plan
Groepsoverzicht
Groepsplan
Rapport
Parnassys
Kanvas

-

Ondersteunings plan
Groepsoverzicht
Groepsplan
Rapport
Parnassys

Lost de ondersteuning de vraag op?
- Ja: voortzetten ondersteuning
- Nee: Opschalen naar niveau 3

IB coördineert
Florion: AB/ specialist
verslag begeleiding
Orthopedagoog
Onderzoeksverslag

-

Parnassys
GP
Aanvraag AB,
Aanvraag onderzoek
(HGPD)

Onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften duidelijk
en helpend?
Ja> voortzetten of afschalen naar 2.
Nee> Opschalen naar 4 in (overleg
met IB)

IB begeleidt bij het
opstellen IHP
Coachen uitvoering IHP

-

Parnassys
IHP
OPP
Aanvraag arrangement
Aanmelding
ond.steun.paln

Leerkracht/ leerling /
ouders
IB
Florion TB / commissie
arrangeren
Onderwijsassistent
Florion

Aanvraag arrangement
indienen, bespreken met
TB
Florion begeleidt bij
uitvoeren OPP

-

Parnassys
OPP
Aanvraag arrangement
Aanvraag Ond.
Steun.team
Aanvraag onderzoek

Onderwijsbehoeften duidelijk en
helpt de intensieve ondersteuning?
Ja> voorzetten of afschalen naar 3
Nee> opschalen naar 5

Leerkracht-leerling –
ouders – IB – directeur –
externe ondersteuners

IB organiseert gesprek
met alle betrokkenen
voert de aanvraag TLV uit
(Kindkans/ Grippa)

OPP
Parnassys dossier
Aanmelding TLV
Onderbouwing
Toestemming ouders/
voogd
GRIPPA

Leerling is verwezen naar S(B)O.
Na plaatsing evalueren proces met
betrokkenen.
Na 0,5 jaar evalueren met S(B)O.

Florion TB / AB / ortho..
On.steun.team

-

Evaluatie
-

Kanvas
Methodetoetsen
LVS
Observaties
Oudercontacten
Groepsbespreking

