Voorbeelden van licht curatieve en preventieve interventies die scholen
kunnen bieden binnen de basisondersteuning.
Deze voorbeelden zijn afkomstig vanuit de interne begeleiders en zijn altijd
afhankelijk van de context binnen een school.
Aanbod voor leerlingen met rekenproblemen

-

Kennis van de leerlijn rekenen en cruciale momenten
Verlengde instructie of groeps- doorbroken rekenen.
Co-teaching
Pre-teaching
Kennis van het 3-slag model
Kennis van rekenstrategieën
Kennis hebben van en volgen van protocol ernstige reken-wiskunde –problemen
Extra inzet op automatiseren rekenfeiten groep 3 t/m 8 met rekenspelletjes
Inzet extra materialen en computerprogramma’s
Rekencoördinator/rekenspecialist voor het optimaliseren van
leerkrachtvaardigheden/ondersteuning groepsleerkrachten bij samenstellen
onderwijsaanbod

Aanbod voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen
- Kennis van leerlijnen taal, lezen en spelling
- Kennis hebben van en volgen van het dyslexieprotocol
- Verlengde instructie en/of afstemmen programma op niveau bij technisch lezen,
spelling en begrijpend lezen
- Co-teaching
- Pre-teaching
- Samenwerking met bibliotheek
- Taalcoördinator/ taalspecialist voor het optimaliseren van
leerkrachtvaardigheden/ondersteuning
- Inzet extra materiaal en computerprogramma’s woordenschat, spelling en lezen
- Samenwerking met logopedie
- Extra leesbegeleiding door ouders, vrijwilligers , leerlingen bovenbouw, onder
verantwoording van leerkracht.
Aanbod voor leerlingen met beperkte cognitie
- Verlengde instructie
- Werken in subgroepen
- Pre –teaching
- Groepsdoorbrekend werken
- Leerstof en verwerking van leerstof aanpassen op ander kennisniveau
- Digitale Cito op maat
- Kennis hebben van en gebruik maken van leerroutes / 1 F route

Aanbod voor leerlingen die meer cognitieve uitdaging nodig hebben
- Signaleringsprotocol
- Aanpassingen in de leerstof maken: bijvoorbeeld verkorte instructie, compacten
leerstof en verwerking van leerstof, aanpassen op ander kennisniveau
- Kennis van taxonomie van Bloom
- Plusklas
- Coördinator voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong voor het optimaliseren
van leerkrachtvaardigheden / ondersteuning
- Inzet van methoden /materiaal : Smart games, Pittige plustorens, levelwerk, Acadin
etc.
Aanbod voor leerlingen gericht op het voorkomen van gedragsproblemen
- Kennis van pedagogiek en basis –ontwikkelingspsychologie
- School brede Intervisiebijeenkomsten (bijvoorbeeld aan de hand van de
incidentmethode)
- Sociaal veiligheidsbeleid
- Ouders als educatief partner betrekken
- Inzet van gedragsspecialist / gedragscoördinator voor het optimaliseren van
leerkrachtvaardigheden / ondersteuning
- Helder en gedragen school breed pedagogische klimaat
- Effectieve samenwerking school –gebonden- medewerker vanuit domein jeugd
gemeente
- Samenwerking met schoolarts
- Jaarlijks meting sociale veiligheidsbeleving
- Inzet van ‘Gelukskoffer’
- Leerkrachten beschikken over pedagogische sensitiviteit

Omgaan met ouders als partners
-

Effectieve aanmeldingsprocedure

-

Effectief en transparant communiceren met alle betrokkenen rondom het kind;
Signaleren en op tijd communiceren wanneer het onderwijsaanbod niet (meer) aansluit bij
de onderwijsbehoefte van het kind;
Kennis van pedagogiek en basis ontwikkelingspsychologie
Huisbezoeken
Ouderavonden met een thema
Ouder als constituent (medevormgever): meepraten en meebeslissen over de inrichting van
het onderwijs via deelname aan bestuur en inspraakorganen of door actieve deelname
binnen de school (meehelpen, ouderavonden bezoeken, in commissies zitten, enzovoort);
Gastvrijheid
Wederzijdse verantwoordelijkheid en coproductie
Focus op àlle ouders

-

-

Overig
- Protocol medisch handelen
- Kind gesprekken
- Bijeenkomsten schoolondersteuningsteam (- standaard schoolondersteuningsteam: directie,
interne begeleiding – plus schoolondersteuningsteam: directie, Interne begeleiding,
leerkracht, schoolarts, medewerker domein jeugd vanuit gemeente, orthopedagoog,
leerplichtambtenaar etc. )
- Effectief schoolgebouw: denk aan stiltelokaal, aparte werkplekken , samenwerkplekken etc.
- intervisie

