
Ondersteuningstraject vrijeschool Het Zonnewiel 2014 
Algemeen uitgangspunt: leraren en ouders formuleren samen de leer- en ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. Hieruit kan naar voren komen dat er 
nader onderzoek nodig is, dan kunnen de volgende stappen genomen worden. De ondersteuningsbehoefte wordt zichtbaar als er op 1 of meer gebieden 
een ondersteuningsvraag is: cognitief, emotioneel, motorisch, gedrag. 
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Korte samenvatting van de zorgroute: 

• Leerkrachten signaleren, voeren gesprekken met kinderen en ouders en vormen hieruit de leerbehoeften van de kinderen.  
• De leerkrachten geven vorm aan de leerbehoeften van de kinderen. Zij beschrijven dit in differentiatieplannen of handelingsplannen.  
• Indien de leerkracht zich handelingsverlegen voelt, kan hij of zij het ondersteuningsteam inschakelen 

o Samen met het ondersteuningsteam wordt gekeken of verdere diagnostiek noodzakelijk is. 
§ Afgestemd wordt wie deze diagnostiek op zich neemt: leerkracht, ondersteuningsteam of een deskundige van buitenaf.  

o Vanuit de leerbehoeften van het kind wordt een plan opgesteld. Dit plan wordt beschreven in het differentiatieplan of in een 
handelingsplan.  

o Er wordt gekeken wie, wat van het plan uitvoert. Er kan een beroep gedaan worden op extra ondersteuning vanuit het 
ondersteuningsteam, op externe hulp en op ouders. Dit plan wordt met ouders besproken.  

o Zodra de handelingsverlegenheid rondom het kind is opgeheven, handelt de leerkracht weer zelfstandig tav deze leerling.  
o Als leerkrachten en ondersteuningsteam zich handelingsverlegen voelen, kunnen zij een beroep doen op deskundigheid van buiten.  
o Als de handelingsverlegenheid blijft, dan moet een traject SO of SBO overwogen worden. Zie hiervoor de beschrijving van dit traject.  

 

Signalering door leerkrachten: 

De leerkrachten observeren en registreren het handelen, gedrag en resultaten van alle kinderen in de groep. Nav al deze observaties beschrijven zij de 
leerbehoeften van ieder kind.  

In het algemeen geldt, dat Het Zonnewiel een kind kwalificeert als leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte, als er op één of meerdere 
(ontwikkelings)gebieden een achterstand, of voorsprong van een half jaar of langer wordt waargenomen.  
 


