Onderwijsarrangementen

Samen onderwijs passend maken!

Ben je voor de invulling van een arrangement op zoek naar een deskundige begeleider,
een flexibele samenwerking en een werkwijze op maat? Dan ben je bij ZIEN in de Klas
aan het juiste adres.

ZIEN in de Klas voert sinds de invoering
van Passend onderwijs arrangementen uit.
In onze begeleiding richten wij ons op wat
de leerling, de leraar en de school nodig
hebben, waarbij we oplossingsgericht
werken en ieders sterke kanten benutten.
Op basis van de hulpvragen stellen we een
gemeenschappelijk plan op. De onder
steuning richt zich op het coachen of
begeleiden van leraren en/of individuele
begeleiding van de leerling. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van effectief bewezen
methodes.

Het eigenaarschap van de leerling wordt
gestimuleerd d.m.v. kindgesprekken en
het samen invullen van een routekaart
(kindplan). Een goede samenwerking tussen
leerling, ouders, leraar en begeleider is
essentieel voor het slagen van een
arrangement. Om deze samenwerking te
versterken, kunnen wij naast afstemmings
gesprekken in onze begeleiding gebruik
maken van een online dossier (zie flyer)
met een inlog voor voor ouders/leraren.
Het arrangement kan zich richten op de
werkhouding, de emotieregulatie, de sociale
contacten en/of het gedrag van de leerling.

meer weten over arrangementen? zienindeklas.nl

HET ONDERSTEUNINGS- EN
PROFESSIONALISERINGSAANBOD VAN
ZIEN IN DE KLAS IS ALTIJD OP MAAT

•• Observaties in de klas om onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften in kaart te
brengen ten behoeve van een gericht
handelingsplan.

Je kunt denken aan:
•• Professionalisering van leraren op het
gebied van executieve functies, meer- en
hoogbegaafde leerlingen, externaliserend
en internaliserend gedrag, pedagogisch
klimaat (Taakspel, Oplossing in de Klas,
PBS), leermoeilijkheden en werken met
leerlijnen.

ZIEN DAT HET WERKT
Wil je weten wat we concreet voor jouw
situatie kunnen betekenen? Neem dan
contact met ons op. Wij helpen je graag bij
de invulling van de arrangementen en het
beantwoorden van je ondersteuningsvragen.

•• Kindercoaching, zoals: faalangsttraining,
sociale vaardigheidstraining en cognitieve
gedragstherapie.
•• Co-teaching: meer handen in de klas!
De co-teacher geeft praktische adviezen
aan de leraar in de klas om tot een
optimale aanpak en resultaat te komen.
•• Coaching middels oplossingsgerichte
gesprekken.
•• Beeldcoaching: coaching van leraren
middels videobeelden.

Wij helpen je graag bij de invulling van de arrangementen
ZIEN in de Klas
Adres: Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen
E-mail: info@zienindeklas.nl
Telefoon: (030) 243 76 82

meer weten over arrangementen? zienindeklas.nl

