Zorgroute. Schema routing voor ondersteuning (januari 2014)
Basisondersteuning op en door de school

Stap 1

Leerkracht in de groep observeert, signaleert, voert
kindgesprek en werkt handelingsgericht.
Leerkracht overlegt met collega’s/ collegiale consultatie.

Stap 2

Leerkracht overlegt met internbegeleider tijdens
groepsbespreking.
Twee keer per jaar worden kinderen met sociaal emotionele
vraagstellingen besproken (conform verplichting meldcode en
ZorgOog).

Stap 3

Leerkracht overlegt in zorgteam (leerkracht, internbegeleider
en orthopedagoog).
HGW formulier invullen:
- wat of wie is er nodig binnen de school?
- wat of wie is er nodig buiten de school?

Leerkracht in gesprek met
ouders over de ontwikkeling
van hun zoon of dochter.
Leerkracht informeert ouders
over HGW en wisselt
ervaringen uit. De expertise
van de ouders wordt gebruikt.

Leerkracht in gesprek met
ouders, delen zorgen,
uitwisselen ervaringen,
afstemmen aanpak.

Aanvraagformulier
ondersteuning OPD invullen.
Waar mogelijk de leerling
betrekken.

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL DOOR SCHOOLBESTUUR

Stap 4

- Internbegeleider, leerkracht, directeur en orthopedagoog
bespreken in zorgteamoverleg het inschakelen van expertise
op school en/ of thuis (expertise SO, smw, cio, svib).
-Toeleiding naar de jeugdhulpverlening (Ondersteuningsteam
Zios).
-Evalueren/ rapporteren van de inzet van de expertise.
-Verwijzing naar een andere basisschool onderzoeken.

Ouders als partner in
ondersteuning betrekken bij
gesprek en toestemming
regelen.
Waar mogelijk de leerling
betrekken.
Vraaggestuurde ondersteuning
realiseren.

BOVENSCHOOLSE ONDERSTEUNING

Stap 5

Inbrengen bij het ZAT t.b.v.:
-toelaatbaarheidsverklaring SBO, SO en observatieplaats.

Toestemming ouders regelen.
Ouders worden altijd voor een
bespreking in het ZAT
uitgenodigd.

VERVOLG: ONDERWIJS- EN ZORG ‘OP MAAT

Stap 6

- Ondersteuning/aanpassingen in reguliere school realiseren.
- Aangepaste onderwijsvorm buiten reguliere school, zoals
SBO, SO of observatieplaats realiseren.
-Terugplaatsing naar Bao of SBO op basis van het
ontwikkelingsperspectief van de leerling realiseren.
- Aangepaste voorzieningen voor jeugdzorg tijdens en na
schooltijd realiseren.
- Afstemming school- en behandeling jeugdhulpverlening
realiseren.

School steunt ouders bij
keuze:
- eigen school kind
- Bao – Bao
- observatieplaats
- SBO
- SO
SO en SBO handelen conform
het ontwikkelingsperspectief
van de leerling en plaatsen in
overleg met ouders en de
ontvangende school de
leerling terug naar Bao of
SBO. Het ZAT wordt hiervan
op de hoogte gesteld.

