Onderwijsbegeleiding van ZIEN in de Klas

Een vaste orthopedagoog
in jouw school

Ben je op zoek naar een orthopedagoog met veel kennis van onderwijs? Wil je iemand die
met regelmaat bij jou op school aanwezig is en de school goed kent? Spreekt flexibiliteit,
op maat werken en het hebben van korte lijntjes je aan? Dan is een schoolbegeleider van
ZIEN in de Klas perfect voor jouw school!

ZIEN in de Klas richt zich op het meebouwen
aan een sterke basis binnen de klas en de
school, zodat zoveel mogelijk leerlingen
kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.
Binnen onze schoolbegeleiding kijken we
samen naar wat leerlingen wél kunnen en
werken we aan een optimale
basisondersteuning.

basis in ons werk. Wij zoeken samen met de
school naar een manier van werken die voor
iedereen plezierig én effectief is.

In onze werkwijze onderscheiden wij ons
door onze kennis van het onderwijs, zowel in
theorie als in praktijk. Dat komt o.a. tot uiting
in de praktische en haalbare adviezen die
we geven. We zijn flexibel en komen zoveel
mogelijk tegemoet aan de wensen van de
school. Wij zijn betrokken en laagdrempelig.
We werken altijd op maat en zijn
generalisten. Het handelingsgerichte werken
staat centraal en daarnaast vormen ook de
principes van het oplossingsgerichte een

Om de basisondersteuning in de school te
optimaliseren zoeken we samen naar een
passende werkwijze, waarbij de
orthopedagoog op regelmatige tijden op
school aanwezig is. De orthopedagoog kan
in een vroeg stadium meedenken, waardoor
snel in kaart gebracht wordt wat de
onderwijsbehoeften van een leerling zijn en
waar de ondersteuningsbehoeften van een
leerkracht liggen. Hierdoor bespaart de
school kosten en boek je kwaliteitswinst.

Meer weten over onderwijsbegeleiding? zienindeklas.nl

WAT KAN ONZE ORTHOPEDAGOOG
CONCREET VOOR JOUW SCHOOL
BETEKENEN?

Voor de leerling/groep
•• Handelingsgerichte diagnostiek
(o.a. onderzoek/ observatie/ PDO).
•• Kortdurende oplossingsgerichte
behandelingen.
•• Deelnemen aan het Zorg Advies Team/
Zorg Breedte Overleg/
School Ondersteuningsteam.
•• Psycho-educatie.
•• Invullen van onderwijsarrangementen.
Zie flyer Onderwijsarrangementen.

Voor het team/school
•• Workshops over bijvoorbeeld: executieve
functies, HGW, kind- en oudergesprekken,
pedagogisch klimaat en gedrag,
oplossingsgericht werken. Zie Flyer
Professionaliseringsaanbod.
•• Pedagogisch klimaat optimaliseren
(o.a. beleid/ Taakspel/ PBS).
•• Implementatie protocollen (bijvoorbeeld
dyslexie en dyscalculie).
•• Teamtraject kwaliteitsverbetering.
•• Implementatie Leren Lukt in de Klas
spellingmethode ondersteuningsniveau 3.

WAT SPREEKT ANDERE SCHOLEN
AAN IN ZIEN IN DE KLAS?

Voor de leraar/intern begeleider
•• Oplossingsgerichte consultatiegesprekken.
•• Coaching ‘on the job’.
•• Verder vormgeven van het
handelingsgericht werken.
•• Ondersteuningsroute optimaliseren.
•• Verbeteren van de groepssfeer middels
de oplossingsgerichte lessencyclus:
Oplossing in de Klas.

Kennismaken? Bel of mail ons!

‘Onze schoolbegeleider is een
professionele sparringpartner en denkt
mee op leerling-, groeps- en schoolniveau.
Kent de organisatie, kan snel schakelen
en ziet het grote geheel. Haar kennis en
ervaring zijn van toegevoegde waarde
voor ons zorgteam. ‘
intern begeleider OBS Tuindorp
‘Ze probeert altijd een antwoord te
vinden op onze vragen. Zowel op kindals op schoolniveau. Ze denkt mee, ziet
wat anders/beter kan en is daar op een
respectvolle manier open en eerlijk over.’
intern begeleider 2e Montessorischool
Het Winterkoninkje

Zien in de Klas
Adres: Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen
E-mail: info@zienindeklas.nl
Telefoon: (030) 243 76 82

Meer weten over onderwijsbegeleiding? zienindeklas.nl

