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Traject Leerlingenzorg RKBS De Waterwilg
Op de Waterwilg is de zorg verdeeld in meerdere stappen. In de bijlage is een schematische
weergave van deze zorgniveaus opgenomen. Er is te zien hoe het traject van het ene naar het
andere zorgniveau verloopt.

1. Hulp binnen de klas: Verlengde instructie, verrijking, aanpassingen in de klas.
2. Zorgleerling (leerkracht/IB houdt contact met buitenschoolse zorgverlening zoals eerste lijn
GGZ, logopedie, particuliere RT, dyslexiebehandeling, speltherapie, groepstrainingen via
gemeente)
3. Extra hulp binnen de school: RT/SMW/fysio/KG/SEN
4. Preventieve Ondersteuning via PPO Delflanden
5. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
6. Zorgarrangement via PPO Delflanden
7. Verwijzing S(B)O, toelaatbaarheidsverklaring via PPO Delflanden
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Zorgoverleg-momenten:
Om de zorg van alle leerlingen te borgen initiëren de intern begeleiders regelmatig momenten
met iedere groepsleerkracht om de ontwikkeling van alle leerlingen in de klas te evalueren. Dit
gebeurt op de volgende wijze:
A. De IB-ers lezen de notulen van de parallelvergaderingen waar zowel leerlingen als het
groepsproces besproken wordt. Indien nodig stelt de leerkracht(en) het groepsplan bij of zet
de ib-er acties uit op schoolniveau. (2 keer per maand)
B. De IB-ers bespreken alle leerlingen met de leerkrachten 3 keer per jaar (november, maart,
juni). Deze momenten vinden ook spontaan plaats op initiatief van de leerkracht of IB-er als
er vragen of zorgen zijn. Indien nodig doet de leerkracht aanpassingen in de klas of zet de IBer acties uit. (ten minste 3 keer per schooljaar)
C. De IB-ers evalueren de resultaten van de CITO na afname in januari en juni. Indien nodig
doet de leerkracht aanpassingen in de klas of zet de IB-er acties uit. (2 keer per schooljaar)
D. De IB-ers evalueren de resultaten van KanVAS na afname in oktober en april. Indien nodig
stelt de leerkracht(en) het groepsplan bij of zet de IB-er acties uit op schoolniveau. (2 keer
per schooljaar)
E. De IB-ers bekijken de schoolrapporten in maart en juli. (2 keer per schooljaar)
Daarnaast hebben de intern begeleiders de volgende interne overleggen:

- IB-overleg: wekelijks
- SOT: SchoolOndersteuningsTeam bestaande uit directeur, schoolmaatschappelijk werk,
orthopedagoog van Onderwijs Adviesdienst Zoetermeer en intern begeleiders (1 keer per 8
weken)

- MT-overleg: Managementteam-overleg waar leeropbrengsten, groepszorg en zorgbeleid
wordt besproken en geëvalueerd (wekelijks)
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Traject LK: LK biedt
verlengde instructie,
begeleid inoefenen en
consulteert collega’s

LK evalueert hulp a.d.v.
(methoden-) toetsen
en/of observaties. Heeft
de hulp zijn doel bereikt?

LK meldt bij IB aan of
IB signaleert zorgen
n.a.v. LOVS, KanVAS,
rapporten

Traject IB en LK:
Onderzoek en inzet zorg
intern (RT/SMW/fysio/
KG/SEN)
Zorgvolgleerling volgen

IB en LK evalueren
hulp a.d.v. toetsen
en/of observaties.
Heeft de hulp zijn doel
bereikt?

✔︎

IB bespreekt lln in
SOT

Interne oplossingen/
verwijzen naar
externe
zorg/PrevO/OPP

IB evalueert de hulp
en bespreekt dit in het
SOT. Heeft de hulp
zijn doel bereikt?

✔︎

IB meldt aan bij PPO
Delflanden tbv
toelaatbaarheidsverklaring of
zorgarrangement.

Traject externe zorg:
IB coördineert zorgarrangement.

LK signaleert:
Kan ik dit probleem
zelf oplossen?

IB evalueert
zorgarrangementen
en begeleidt
eventuele aanmelding
S(B)O of BO

✔︎

✔︎

Afkortingen:
LK:
Leerkracht
IB:
Intern begeleider
LOVS:
Leerlingvolgsysteem leerresultaten volgens Cito
KanVAS:
Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem volgens Kanjertraining
RT:
Remedial Teaching
SMW:
School Maatschappelijk Werk
fysio:
Fysiotherapie
KG:
Kangoeroegroep (ondersteuning voor meer-en hoogbegaafden)
PrevO:
Preventieve Ondersteuning Samenwerkingsverband
OPP:
Ontwikkelingsperspectiefplan
SEN:
Special Educational Needs groep (ondersteuning voor leerling met speciale
onderwijszorg.

