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WIE ZIJN WIJ?



ONDERSTEUNINGSROUTE

Niveaus Omschrijving 

Ondersteuning in de groep/school

BASISONDERSTEUNING

Niveau 1 Leerkracht observeert, signaleert, voert uit, evalueert, werkt handelingsgericht en 

opbrengstgericht. 

Niveau 2 De leerkracht overlegt met collega’s en leden van het ondersteuningsteam, voert

groepsbespreking/ collegiale consultaties/werkt hierbij interprofessioneel samen 

met ketenpartners. Er worden interventies binnen de school gedaan met zo nodig 

hulp vanuit de jeugdhulp. Leerling en ouders zijn betrokken.

Niveau 3 De leerkracht overlegt met de IB-er (leerlingbesprekingen) om onderwijsbehoeften 

te verhelderen, te reflecteren op eigen gedrag, ervaringen uit te wisselen en aanpak 

af te stemmen, interventies en ondersteuning in de school organiseren. De 

ondersteuning wordt door de school zelf georganiseerd samen met de beschikbare 

ketenpartners. Afweging voor OPP. Leerling en ouders zijn betrokken.

Niveau 4 Het ondersteuningsteam/basisteam beschrijft wat de leerkracht/groep/leerling 

nodig heeft, vgl. de vijf velden. Eventueel wordt een aanvraag voor een 

toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO besproken. Er wordt een integraal plan van 

aanpak gemaakt. Leerling en ouders zijn betrokken. Casus coördinatie is benoemd.

EXTRA ONDERSTEUNING 

Niveau 5 Onderwijsloket: Handelingsgericht arrangementen op basis van de hulpvraag van 

leerkracht/groep of leerling. Hiervoor is een ontwikkelingsperspectief geschreven 

(binnen 6 weken).  Cluster 1 en 2 een verwijzing via Onderwijsloket.

TLV Toelaatbaarheidsverklaring voor speciale onderwijsvoorzieningen door het SWV ( 

kort- en lang durend). 1. SBO (TLV) en 2. SO (TLV):

• Categorie 1: licht

• Categorie 2: midden

• Categorie 3: zwaar



POLDERPLAN

 IB-er doet aanvraag voor EO

 Streven er naar om binnen 6 weken contact op te nemen.





WAT GEBEURT ER ALS ER EEN AANVRAAG 
BINNENKOMT?



EXTRA ONDERSTEUNING

Wat heeft dit kind, met deze ouders op deze 

school nodig? 

Maatwerk

Ondersteuningsvraag staat hierin centraal.



BEGELEIDINGSPLAN
Als we iedereen gesproken hebben (je 

juf/meester, je ouder(s), maar ook de leerling 

dan maken we een begeleidingsplan waarin 

we alle afspraken opschrijven.

Tijdens de evaluatiemomenten wordt dit 

plan steeds geëvalueerd en bijgewerkt



POLDERMAATJE

Een groepstraining voor

leerlingen van groep 3 t/m groep

8 met een soortgelijke

ondersteuningsvraag. 



HOE WERKEN WE IN HET POLDERMAATJE?

Maatwerk 
Leren van en met elkaar In verbinding met school 

en thuis (transfer)

Diversiteit aan werkvormen



WAAR EN WANNEER?

Lelystad, op het kantoor van het SWV, Kempenaar 03-23 BD 

Lelystad

Donderdagochtend, 8.45u – 11.30u

Dronten, Het Vinkentouw ( onderdeel van de  Kemenade), Oude 

Dronterweg 3, 8251PL Dronten

Dinsdagochtend, 8.45u – 11.30u



CHECK-IN



PROGRAMMA

Elke ochtend kun je op de flap-over zien wat we die 

ochtend gaan doen en welke doelen er zijn.



JOURNAAL

Elke week na de training volgt het 

journaal

Journaal per periode

Algemeen, waar werken we aan in 

deze periode

Huiswerken, keuzeopdrachten

Kort verslag van hoe het is gegaan.



Waar werken we aan binnen

het POLDermaatje?

Hoe doen we dat?



BEDANKT EN TOT GAUW


