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Intake/aanmeldingsprocedure

Oriëntatie
 Het secretariaat legt vragen van ouder(s)/verzorger(s) en aanvragen voor oriënterende
gesprekken bij de afdelingsleider en zorgcoördinator neer.
 De afdelingsleider en zorgcoördinator maken vervolgens aantekeningen in de digitale map
‘mogelijke nieuwe leerlingen’. Deze leerlingen worden ook in de aanmeldingslijst nieuwe
leerlingen gezet.

Aanmelding
 Indien het aanmeldingsformulier bij Accent Nijkerk aanwezig is, doet het secretariaat dit
formulier in de werkmap(pen).
 Het secretariaat geeft aanwezigheid aanmeldingsformulier op de werklijst weer en maakt
een voorblad in de werkmap aan.
 Het secretariaat controleert of het aanmeldingsformulier compleet is (foto, ID en dergelijke)
en stuurt vervolgens een brief naar de ouder(s)/verzorger(s) met bevestiging aanmelding en
geeft indien nodig aan wat nog op het aanmeldingsformulier ontbreekt.
 Het secretariaat maakt vervolgens een digitale en papieren dossiermap voor de
desbetreffende leerling aan en bergt het aanmeldingsformulier op in de dossiermap.
 Het secretariaat geeft per mail de aanmelding van de nieuwe leerling door aan het SWV NWVeluwe (of welke SWV van toepassing is). Duidelijk aangeven of het reguliere aanvraag of zijinstroom betreft. Daarnaast de naam/geboortedatum/geboorteplaats en huidige school.
 Het SWV NW-Veluwe vraagt de gegevens bij het andere samenwerkingsverband op en zet
deze in Docuware.
Intakegesprek
 De afdelingsleider en zorgcoördinator geven op de aanmeldingslijst nieuwe leerlingen de
datum van het intakegesprek weer.
 De afdelingsleider en zorgcoördinator verrichten de intakegesprekken. Met name bij ‘oranje’
dossiers is het belangrijk goed op het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling door te
vragen.
 De afdelingsleider en zorgcoördinator maken tijdens het intakegesprek aantekeningen en
doen dit verslag na het intakegesprek in de grijze ordner.
 Indien er bijzonderheden bij het intakegesprek zijn, wordt een terugkoppeling aan de andere
leden van de Commissie van Benoeming (CvB) gegeven.

Dossiergegevens
 Indien het een leerling betreft uit ons samenwerkingsverband dan neemt het secretariaat
contact op met SWV NW Veluwe en meldt na aanmelding de persoonsgegevens aan de
ambtelijk secretaris. SWV NW Veluwe zet de didactische en onderzoeksverslagen vervolgens
in Docuware.
 Het secretariaat haalt de gegevens uit Docuware. Indien het een leerling betreft uit een
anders samenwerkingsverband dan neemt het secretariaat contact op met de
desbetreffende school zodat zij de gegevens naar ons samenwerkingsverband kunnen sturen
en het secretariaat het weer uit Docuware kan halen.
 Het secretariaat slaat de informatie digitaal op de L-schijf op onder desbetreffende leerling in
de map aanmeldingen en print de informatie uit. Het papieren dossier kan in de grijze
ordner. Deze verwerking wordt op de aanmeldingslijst nieuwe leerlingen genoteerd met
datum van uitvoering.
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De afdelingsleider en zorgcoördinator controleren de compleetheid van de dossiers en geven
het aan het secretariaat door indien er aanvullende informatie opgevraagd behoort te
worden. Het kan ook voorkomen dat de CvB dit zelf bij desbetreffende personen opvraagt.
Bij ‘oranje’ dossiers heeft de CvB overleg of Accent Nijkerk de best passende onderwijsplek is
en wat er mogelijk aan acties ingezet behoort te worden om dit inzichtelijk te krijgen
(onderzoek, observaties, gesprekken en dergelijke). Dit gebeurt door de orthopedagoog.
Indien duidelijk is dat de leerling bij Accent Nijkerk op de juiste plek zal zijn en het dossier
compleet is, wordt het start OPP geschreven. Dit wordt verricht door de zorgcoördinator en
orthopedagoog.

Aanvraag TLV PrO
 De zorgcoördinator laat het start OPP op in de map ‘aanmelding nieuwe leerlingen’ in het
desbetreffende schooljaar en vermeldt dit op de werklijst.
 Het start OPP verstuurt het secretariaat via Docuware naar de SWV NW-Veluwe en geeft
datum aan op de werklijst.
 Alle mail van SWV NW-Veluwe stuurt het secretariaat naar de CvB.
 Bij ontvangst van de Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) geeft het
secretariaat de datum van ontvangst op de aanmeldingslijst nieuwe leerlingen. Het
secretariaat doet de originele TLV PrO in het dossier van de leerling. Daarnaast behoort het
ingescand te worden en opgeslagen in het digitale dossier.
 Het secretariaat downloadt het dossier in Profijt. Het secretariaat hangt de gegevens uit de
grijze ordner in de persoonlijke mappen per leerling. Dit gebeurt wanneer de TLV binnen is.
Start OPP
 In het schooljaar 2018-2019 kopiëren de mentoren van klas 1 en van de zij-instromers het
start OPP uit het Word bestand naar Profijt. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal direct het start
OPP in Profijt worden aangemaakt.
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Interne samenwerking

1e lijns zorg
Stap 1: Probleemverheldering
De mentor signaleert een probleem in de begeleiding/ontwikkeling/benadering van de leerling.
De mentor gaat informatie verzamelen;
 Gesprek met leerling (krachten leerling, uitzonderingen op het probleem)
 Observeren in de klas
 Dossier lezen
 Bevraag de ouder(s)/verzorger(s) (benoem het probleem, herkennen zij dit, zoja hoe gaan zij
er mee om en wat zijn acties die werken bij de leerling, zonee wat is er anders). Ouder(s)/
verzorger(s) worden op deze manier vanaf het begin betrokken.
 Bekijken OPP leerling
 Indien wenselijk kan er informatie opgevraagd worden bij de vorige school.
De informatie wordt verwerkt in Profijt bij zorg in logboek (datum, concreet waarneembaar gedrag,
middel/interventie, effect). Na 2 weken vindt er een evaluatie door de mentor plaats. Het is
afhankelijk van de gekozen actie of dit met leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) plaatsvindt. De
uitkomst wordt in ieder geval met ouder(s)/verzorger(s) gedeeld en in Profijt gezet. Indien er geen
gewenst effect heeft plaatsgevonden ga je door naar stap 2 (verantwoordelijkheid bij mentor).
Stap 2: Collegiaal advies
De mentor vraagt advies bij een collega. Benoem het probleem, herkent hij/zij dit, zoja hoe gaat
hij/zij er mee om en wat zijn de acties die bij deze collega (enigszins) werken.
 Vorige mentor, willekeurige collega, vakleerkracht, opleidingsdocent, stagedocent,
schoolcoach, OOP (conciërge, secretariaat)
 Bespreken tijdens vergadering onderbouw of bovenbouw
 Motoriek: docent lichamelijke opvoeding
 Spraak-taal: logopedist
Informatie wordt door de mentor gerapporteerd en verwerkt in Profijt bij zorg in logboek. Indien er
geen gewenst effect heeft plaatsgevonden, dan naar stap 3 (verantwoordelijkheid bij mentor).

2e lijns zorg
Stap 3: ZIT
De mentor kan gebruik maken van interne expertise
(zorgcoördinator/orthopedagogen/afdelingsleider). Dit kan als volgt:
 De mentor bespreekt de zorgen die er rondom de leerling zijn met ouder(s)/verzorger(s).
 De mentor vult het formulier “hulpvraag aan ZIT” in en stuurt deze naar de zorgcoördinator.
 De zorgcoördinator bekijkt of stap 1 en 2 van het document interne samenwerking goed zijn
doorlopen.
 Het ZIT vindt wekelijks plaats. Diezelfde dag krijgt de mentor een terugkoppeling van de
aangewezen contactpersoon.
Stap 4: Orthopedagogisch advies
Optie vanuit het ZIT is orthopedagogisch advies. Het probleem heeft betrekking op:
 Gedrag (internaliserend/externaliserend)
 Ontwikkeling (cognitief/sociaal- emotioneel)
 Relatie (leerkracht-leerling of leerling-leerling)
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 Milieu (zorgen om thuissituatie)
Mogelijke interventies:
 Observatie door orthopedagoog in klassensituatie (praktijk en/of AVO)
 Gesprek met leerling en/of ouder(s)/verzorger(s)
 Direct advies en/of tips
Informatie wordt door de mentor gerapporteerd en verwerkt in Profijt bij zorg in logboek. Na 2
weken vindt er een evaluatie plaats. Indien er geen gewenst effect heeft plaatsgevonden of expertise
van externe partners is gewenst ga dan naar stap 4 (verantwoordelijkheid en regie bij mentor).
3e lijns zorg
Stap 5: ZAT
De leerling wordt opgegeven voor het ZAT, nadat de ouder(s)/verzorger(s) door de mentor op de
hoogte zijn gebracht (schriftelijke toestemming). Er behoort een bespreek- en afsprakenformulier
door de mentor ingevuld te worden. Geef weer over welk probleemgebied je je zorgen maakt, wat
de reeds ingezette acties zijn en wat de hulpvraag aan de ZAT-leden is. Na afloop van het ZAT
rapporteert de mentor in het bespreek- en afsprakenformulier de gemaakte afspraken. Voorafgaand
aan het eerstvolgende ZAT wordt wederom in het bespreek- en afsprakenformulier de evaluatie
gerapporteerd.
Betrokkenheid MT
Naast deze 5 stappen kan het MT bij overstijgende zaken betrokken worden. Dit betekent concreet
dat op dergelijke momenten niet eerst alle bovenstaande stappen doorlopen behoren te worden.
Het is geen stap 5 in het proces.
 Milieu (o.a. contact met ouder(s)/verzorger(s))
 Leerplicht (o.a. verlof, verzuim, te laat komen)
 Politiezaken (o.a. middelenmisbruik, diefstal, vechtpartij)
 School (o.a. wangedrag op stage, opleiding, in de klas)
De verantwoordelijkheid ligt bij de mentor, inhoudelijke verantwoording bij MT. Informatie wordt
door de mentor gerapporteerd en verwerkt in Profijt.
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Opzet/structuur ZIT

ZIT (Intern Zorgteam)
Deelnemers: zorgcoördinator, orthopedagogen en afdelingsleider
Frequentie: wekelijks
Dag: volgt
Tijdstip: volgt
De procedure van de interne samenwerking wordt gevolgd. In het ZIT worden leerlingen besproken waar de mentor
zich zorgen over maakt (bijv. gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en thuissituatie) en expertise van interne
zorgpartijen gewenst is. Leerlingen worden door de mentor middels het formulier ‘hulpvraag aan ZIT’ ingebracht.
PROCEDURE

WIE

Invullen formulier ‘hulpvraag aan ZIT’ na afronding stap 1 en 2 van het document interne
samenwerking en sturen naar de zorgcoördinator.
Bij ontvangst formulier ‘hulpvraag aan ZIT’ nagaan of stap 1 en 2 van het document interne
samenwerking door de mentor zijn doorlopen.
Maken van een agenda met de te bespreken leerlingen voor het ZIT.

Mentor

Na verdeling van de besproken leerling(en) koppelt het betrokken lid van het ZIT de acties
terug naar de mentor.

Betrokken lid ZIT

DEELNEMERS

ZIT-BESPREKING

Zorgcoördinator
Zorgcoördinator

Orthopedagogen

Expertise en evt. uitzetten van acties.

ja

Zorgcoördinator

Expertise en evt. uitzetten van acties.

ja

Voorzitter ZIT
Afdelingsleider

Expertise en evt. uitzetten van acties.

ja
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Hulpvraag aan ZIT

Naam leerling:
Geboortedatum:
Klas:
Mentor:
Datum:

Stap 1 en 2 van het document Interne samenwerking zijn doorlopen.
Situatiebeschrijving; waar maak jij je zorgen over?

Geboden hulp?
(Cognitieve ontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, didactische ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling)
Binnen school (intern)
Met welk effect?

Buiten school (extern)

Met welk effect?

Wat is de hulpvraag?

Advies ZIT (in te vullen door ZIT)
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Opzet/structuur ZAT

ZAT
Deelnemers: zorgcoördinator, orthopedagoog, mentor (van te bespreken leerling(en)), schoolmaatschappelijk
werker, jeugdarts GGD, leerplichtambtenaar en wijkagent.
Frequentie: 4 keer per jaar
Dag: volgt
Tijdstip: volgt
De procedure van de interne samenwerking wordt gevolgd. In het ZAT worden leerlingen besproken waarover
zorgen zijn (bijv. gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en thuissituatie) en expertise van externe partijen
gewenst is. Ook worden leerlingen gemeld waarbij kans op schooluitval bestaat, een monitorende functie.
Leerlingen worden mogelijk ingebracht vanuit de leerlingbespreking, vanuit de orthopedagogen en vanuit het ZIT.
PROCEDURE

WIE

Maken van een planning van de ZAT-bijeenkomsten.

Zorgcoördinator

Een week voorafgaand aan het ZAT levert de mentor van de te bespreken leerling(en) het
bespreek- en afsprakenformulier ZAT in bij de zorgcoördinator.
Versturen van een lijst met te bespreken leerlingen voorafgaand aan het ZAT naar de ZATleden. Zo is bekend welke leerlingen er besproken gaan worden.

Mentor

Notuleren tijdens het ZAT in het bespreek- en afsprakenformulier van het ZAT van de
desbetreffende leerling (alleen afspraken).

Mentor

ROL DEELNEMERS

ZAT-BESPREKING

Zorgcoördinator

Orthopedagogen

Expertise en evt. uitzetten van acties.

ja

Mentor

Tijdens het ZAT zorgt de mentor voor de inhoud van de
te bespreken leerlingen en notuleert in het bespreek- en
afsprakenformulier van het ZAT.

ja

Dit formulier wordt opgeslagen in de zorgmodule van
Profijt. Naast het bespreek- en afsprakenformulier kan er
ook andere informatie over het ZAT onder het kopje ZAT
in zorgmodule Profijt worden opgeslagen (of er wel dan
geen toestemming van ouder(s)/verzorger(s) aanwezig is,
wanneer een leerling wordt besproken en verwijzen naar
afspraken formulier).
Mentor komt in ieder geval ook bij eerstvolgende ZAT
om te vertellen hoe het op dat moment met de
besproken leerling en gemaakte afspraken gaat.
Schoolmaatschappelijk werker

Expertise en evt. uitzetten van acties.
In overleg notuleren van de vergadering (met
uitzondering van de leerlingen die worden besproken).

ja
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Jeugdarts GGD

Expertise en evt. uitzetten van acties.

ja

Zorgcoördinator

Expertise en evt. uitzetten van acties.

ja

Voorzitter ZAT

Wijkagent

Om de besproken leerlingen te monitoren wordt er
gewerkt met het document ‘op de rol’. De
zorgcoördinator zal dit document als voorzitter
coördineren: monitoren acties en het document ‘op de
rol’ gedurende elke ZAT-vergadering up to date houden.
Expertise en evt. uitzetten van acties.

ja

Leerplichtambtenaar

Expertise en evt. uitzetten van acties.

ja

Locatieleider

Zie document interne samenwerking: betrokkenheid MT

Op afroep

Afdelingsleider

Zie document interne samenwerking: betrokkenheid MT

Op afroep
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Bespreek- en afsprakenformulier ZAT
Algemene gegevens
Naam leerling
Geboortedatum
Woonplaats
Klas
Mentor
Dossiergegevens
Diagnose (DSM 5, intelligentie, ziekte
e.d.)
Bijzonderheden (thuissituatie,
hulpverlening, vrijetijdsbesteding
e.d.)
Datum ZAT
< 12 jaar ouders
12-16 jaar ouders en leerling
>16 jaar leerling

Schriftelijke toestemming
ouder(s)/verzorger(s)
Schriftelijke toestemming leerling

Probleemgebied
Cognitief/didactisch

Ja

Nee

Ja

Nee

Actuele informatie

Ondernomen actie

Hulpvraag

Taak/werkhouding

Gedrag

Thuissituatie/
vrijetijdsbesteding

Afspraken n.a.v. ZAT
Datum ZAT
Afspraak/actie

Wie

Datum ZAT
evaluatie

Evaluatie

* Alleen informatie bij het probleemgebied, dat in ZAT besproken dient te worden, invullen.
* Datum ZAT-bespreking in LVS melden.
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Opzet klasbesprekingen/leerlingbespreking/driehoeksgesprekken

Visie op klasbesprekingen
Klasbesprekingen zijn structurele overlegmomenten waarbij efficiënte uitwisseling van informatie
over leerlingen plaatsvindt. Een klasbespreking is een met enige regelmaat terugkerend moment,
waarop volgens een bepaalde systematiek door docenten gesproken wordt over de actuele
ontwikkeling van de leerling, in de meest brede zin van het woord. Er wordt gekeken naar de totale
ontwikkeling van de leerling.

Opzet klasbesprekingen/leerlingbespreking/driehoeksgesprekken
Periode

Activiteit

2 weken voor de
herfstvakantie

Klasbespreking
 Insteek: algeheel beeld op het groepsproces en elke leerling wordt
besproken aan de hand van het OPP
 Alle klassen
 Aanwezig: mentor, lid ZIT en alle betrokken (vak)docenten
 Voorzitter: mentor
 De mentor bewaakt samen met het lid van het ZIT de tijd. De bespreking
van een klas duurt 60 minuten.
 Notulist: lid ZIT notuleert de actiepunten.
 De mentor is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de
klasbespreking. D.w.z. het uitzetten van het ‘formulier klasbespreking’ en
het formuleren van de eerste aanzet van de hulpvraag en het leerdoel.
 De betrokken (vak)docenten leveren relevante informatie bij de mentor
aan. Dit gebeurt middels het ‘formulier klasbespreking’.
 Naar aanleiding van de klasbespreking past mentor OPP van de leerling aan.
 De mentor rapporteert de actiepunten in Profijt.
 De leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij de uitgezette
actiepunten.
 De mentor evalueert de actiepunten.
 Organisatie: faciliteren in tijd om alle klasbesprekingen onder lestijd te
kunnen laten plaatsvinden.
Leerlingbespreking
 Alle klassen
 Aanwezig: mentor en orthopedagoog
 De bespreking duurt 60 minuten
 Vanuit de klasbespreking wordt in de weken erna, tussen herfst - en
kerstvakantie, ook de klas door mentor en orthopedagoog besproken.
 Er wordt per leerling ingezoomd op aspecten als werkhouding, sociaalemotionele ontwikkeling en gedrag. Concrete tips/adviezen kunnen
worden gegeven.
Driehoeksgesprek
 Naar aanleiding van ingezette acties vanuit de klasbespreking volgt in deze
fase het driehoeksgesprek
 Organisatie: inplannen driehoeksgesprekken in november en april op
jaaragenda
Klasbespreking
 Zie boven.
Driehoeksgesprek
 Zie boven.

November - december

November

2 weken voor de
voorjaarsvakantie
April
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Formulier klasbespreking

KLASBESPREKING
Naam leerling:
Klas:
Naam mentor:
Naam docent die dit formulier invult:
Invuldatum:
1 = Helemaal niet juist/nooit waargenomen
2 = Niet juist/zelden waargenomen
3 = Juist/regelmatig waargenomen
4 = Helemaal juist/altijd waargenomen
Gedrag ten opzichte van docent
Zoekt uit zichzelf contact
Staat open voor contact
Hanteert correcte omgangsvormen
Is behulpzaam
Kan omgaan met feedback
Is positief te beïnvloeden
Gedrag ten opzichte van medeleerlingen
Zoekt uit zichzelf contact
Staat open voor contact
Hanteert correcte omgangsvormen
Is behulpzaam
Kan omgaan met kritiek uit de groep
Kan samenwerken
Is weerbaar, geeft eigen grenzen aan
Stemming
Toont emoties
Kan emoties reguleren
Kan impulsen reguleren
Kan omgaan met complimenten
Toont zelfvertrouwen
Maakt adequaat oogcontact
Stemming is stabiel
Is overwegend positief gestemd
Werkhouding
Heeft interesse voor het vak
Stelt zich rustig op tijdens de les
Kan zich concentreren tijdens de les
Gaat direct aan het werk
Volgt instructies van docent op
Voert taak uit volgens opdracht
Maakt de taak af
Werkt nauwkeurig
Werkt gestructureerd
Werkt zelfstandig
Verzorgt werk goed
Vraagt hulp
Accepteert aangeboden hulp
Houdt zich aan regels en afspraken

1

2

3

4

Opmerkingen

1

2

3

4

Opmerkingen

1

2

3

4

Opmerkingen

1

2

3

4

Opmerkingen
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Takenpakket zorgcoördinator – gedetailleerde versie















Interne trainingen
o Coördinatie en uitvoering i.s.m. School Maatschappelijk Werker (= aanvraag
beschikkingen gemeenten en zorghulpverlener): Sova, Weerbaarheidstraining vanuit
’s Heeren Loo en Meidenvenijn.
Externe diagnostiek en trainingen/therapieën/hulpverlening
o Coördinatie en uitvoering i.s.m. School Maatschappelijk Werker (= aanvraag
beschikkingen gemeenten en zorghulpverlener)
Aanvragen van TLV’s en arrangementen bij het samenwerkingsverband (SWV) i.s.m. het
secretariaat.
Beleid:
o Inhoudelijk ondersteunen, adviseren, opzetten, implementeren en borgen van
diverse (pedagogische) beleidsmatige producten o.a. zij-instroom,
ontwikkelperspectiefplan (OPP), onderschoolse dagbehandeling (ODB),
oplossingsgericht werken (OGW), zorgmodule Profijt, rapporteren, huiselijk geweld
en kindermishandeling en social media
Passend Onderwijs:
o Coördinatie van Passend Onderwijs
o Indien noodzakelijk deelnemen aan gesprekken van leerlingen met arrangement
o Onderhouden van contacten met ambulante begeleiders/diensten
o Onderhouden van contacten met administratie (i.v.m. financiën)
Intake
o Voorzitten Commissie van Benoeming (CvB) wekelijks
o Intakegesprekken (1e jaars leerlingen en zij-instroom)
o Dossieranalyse (en compleet maken)
o Onderhouden van contacten met ‘leverende’ scholen
o Start OPP schrijven (beschermende en belemmerende factoren, onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften)
o Aanvraag voor TLV PrO indienen bij SWV (in samenwerking met het secretariaat)
o Warme overdracht basisschool
o PR: coördineren en bezoeken van onderwijsmarkten
Overlegvormen
o Zorgnetwerk Stichting Leerlingenzorg NW Veluwe
o ZAT: voorzitten, jaarplanning, agenda
o ZIT: wekelijkse deelname: inventariseren bespreekleerlingen, voorzitten
o Klasbespreking mentor/alle betrokken docenten bij klas/ZIT-lid
o Verzuimcoördinator
o Orthopedagogen: leerlingzaken (nieuwe leerlingen, ZAT), interne trainingen, externe
diagnostiek of hulpverlening
o Werkgroep Pauze
o Werkgroep ODB en Schoolcoach
o Werkgroep Seksualiteit
o OB en BB vergadering
o APV
o Studiedagen (waar nodig betrokken bij invulling)
Externe contacten
o Contactpersoon Ambulant Begeleiders
o Contactpersoon ’s Heeren Loo
o Contactpersoon MEE-Veluwe
o Contactpersoon SMW
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Contactpersoon GGD jeugdverpleegkundige en jeugdarts (verspreiden informatie
naar mentoren)
o Contactpersoon SWV NW Veluwe
o Contactpersoon SWV V(S)O Eemland
o Contactpersoon Gemeenten (gebiedsteams/wijkteams, buurtzorg Jong)
Aanvang schooljaar
o Coördineren sociale rapportage klas 1
o Coördineren protocol medisch handelen en medicijnverstrekking (gegevens laten
vastleggen in Magister door secretariaat)
o Start en evaluatiegesprekken voorzitten van aangevraagde arrangementen bij het
SWV NW Veluwe
Overige taken
o Zorgmodule Profijt (proces monitoren i.s.m. P-team)
o Voorlichting geven aan nieuwe docenten en zittende docenten betreffende de
structuur van de leerlingenzorg en dossiervorming.
o Ondersteunen van de docenten bij het opstellen van een OPP
o Procedure OPP: klas 1 en zij-instroom start OPP na 6 weken ondertekend door
ouders/verzorgers en leerling in Profijt
o Monitoren Zij-instroom leerlingen
o Monitoren schakelleerlingen en begeleiden nieuwe school
o Monitoren tussentijdse uitstroom
o Coördineren aanvraag consultatie schoolarts en SMW
o Coaching nieuwe docenten (klassenbezoek en gesprekken)
o Pestcoördinator
o Aansluiten bij gesprekken als deze zorg gerelateerd zijn
o PCL-consultatie aanvragen en voorzitten
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Onderzoek en diagnostiek
 Verrichten van interne diagnostiek;
- Intelligentieonderzoek
- Gedragsvragenlijsten gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijkheid
Het betreft het afnemen, scoren, rapporteren en bespreken van rapportage met de leerling
en/of ouder(s)/verzorger(s) en eventuele andere betrokkenen.
 Meedenken betreffende externe diagnostiek.
 Verslaglegging aanleveren ten behoeve van aanvraag externe diagnostiek, maar ook
training/therapie en andere vormen van hulpverlening bij gebiedsteams/gemeenten of
huisarts.
 Klinische observatie (in de klas, praktijkvakken, schoolplein)
Het betreft het observeren, rapporteren en bespreken van observatieverslag (en adviezen)
met mentoren en eventueel ouder(s)/verzorger(s).
Begeleiden van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
 Voeren van begeleidende gesprekken met leerlingen met een specifieke hulpvraag.
 Onderhouden van contacten met de ouder(s)/verzorger(s) van desbetreffende leerlingen
met een specifieke hulpvraag.
 Ook in overleg met mentoren contacten met ouder(s)/verzorger(s) aangaan/onderhouden
omtrent interne of externe diagnostiek, hulpverlening en dergelijke.
 Verslaglegging en dossiervorming van leerlingen.
Begeleiden en coachen van docenten
 Vanuit het ZIT kan bij aanhoudende zorgen rondom een leerling stap 4 van het document
interne samenwerking worden ingezet: orthopedagogisch advies. Ondersteunen van
docenten bij het werken met leerlingen met een specifieke hulpvraag. Het betreft onder
andere;
- Gesprek(ken) met leerling.
- Deelnemen aan overleggen met ouder(s)/verzorger(s), multidisciplinaire overleggen en
dergelijke.
- Gedragsmodificerende technieken.
- Klinische observatie in de klas, praktijkvakken, schoolplein.
- Crisisinterventies.
- Coachen van docenten bij dossiervorming.
- Ondersteunen van de docenten bij de verslaglegging naar externe instanties.
Overlegvormen
 ZIT
- Wekelijks deelname
 ZAT
- 4 keer per jaar deelname
 APV
 Studiedagen
 Klasbesprekingen mentor/lid ZIT en betrokken docenten
- 2x per jaar deelnemen aan alle klasbesprekingen
- Ook ondersteunen mentoren bij de voorbereiding van klasbesprekingen
 Klasbesprekingen mentor-orthopedagoog
- Tussen herfst- en kerstvakantie alle klassen bespreken
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Indien noodzakelijk deelnemen aan onderbouw en bovenbouw vergaderingen.
Intervisie met andere orthopedagogen binnen SWV NW-Veluwe
- 4x per jaar deelname
 Overlegmomenten zorgcoördinator (trainingen-hulpverlening, ZAT ed.).
Procedure intake en aanmelding
 Wekelijkse deelname aan het CVB.
 Tussentijds meedenken en adviseren over de toelating van nieuwe leerlingen, ook zijinstromers.
 Schrijven integratief beeld van het OPP van alle nieuwe leerlingen, ook zij-instromers.
 Intelligentieonderzoek.
 Observeren (alle zij-instromers en indien noodzakelijk bij andere aanmeldingen).
Overige taken
 Schoolcoach;
- Coördinatie schoolcoach
- Deelname werkgroep schoolcoach
- Onderhouden van contacten met ’s Heeren Loo
 Schrijven psychologische rapportage voor uitstroomleerlingen (stageteam).
 Onderhouden van contacten met externe deskundigen van o.a. ’s Heeren Loo, GGZ Centraal,
Karakter, Veilig Thuis, Raad v.d. Kinderbescherming, politie, Dokter Bosman, MEE Veluwe,
leerplicht, William Schrikker Groep etc.
 Informatie en/of verslaglegging aanleveren, deels afkomstig van mentoren, ten behoeve van
aanvragen en arrangementen bij het samenwerkingsverband.
 Beleid:
- Inhoudelijk ondersteunen, adviseren, opzetten, implementeren en borgen van diverse
pedagogische beleidsmatige producten. Hierbij valt te denken aan protocol zij-instroom,
pestprotocol, ontwikkelperspectiefplan (OPP), schoolcoach/onderschoolse
dagbehandeling (ODB), oplossingsgericht werken (OGW), zorgmodule Profijt, manier van
rapporteren, huiselijk geweld en kindermishandeling, seksualiteit en social media.
 Nascholing
- Nascholing volgen om zich verder te professionaliseren.
- Op de hoogte blijven van de actualiteit en van de recente ontwikkelingen om deze te
kunnen toepassen in de praktijk.
- Zelf nascholingen organiseren/geven binnen de school met het oog op het vergroten van
de vakkennis en professionaliteit van het team.

17

