Zorgniveaus Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind

Niveau 1

Algemene preventie van de zorg in de groep.
Bij problemen met de basisstof of het gedrag beschrijft de leerkracht de extra hulp in het groepsplan;
is de hulp niet adequaat dan wordt de leerling of groepje leerlingen met de intern begeleider
besproken tijdens de groepsbespreking.

Niveau 2

Extra zorg in de groep. Leerlingen die specifieke zorg nodig hebben, worden besproken met de interne
begeleider tijdens de groepsbespreking. Is de daarop geboden hulp adequaat dan gaat de leerling terug
naar niveau 1, zo niet dan wordt de leerling door de leerkracht aangemeld voor de leerlingbespreking.
Leerkracht brengt ouders op de hoogte.

Extra hulp (binnen de basisondersteuning)
heeft effect. Leerling gaat terug naar
niveau 1.

Niveau 3

Speciale zorg in overleg met de intern begeleider. Leerling wordt besproken op de
leerlingbespreking. Leerkracht maakt in overleg met IB’er plan voor de leerling. De uitvoering vindt
plaats in of buiten de klas. De extra ondersteuning (arrangement) kan zowel op cognitief als sociaal
emotioneel gebied plaats vinden. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gebracht.

De extra ondersteuning heeft effect, leerling
gaat terug naar niveau 2 of lager. Ouders
worden door de leerkracht op de hoogte
gebracht.

Niveau 4

De extra ondersteuning heeft geen effect. De
leerling wordt besproken op OT of er wordt extern
onderzoek aangevraagd . De leerkracht nodigt
ouders hiervoor uit.

Speciale zorg na extern onderzoek vanuit het samenwerkingsverband. Er volgt extern
onderzoek en/of advies extra ondersteuning. De extra ondersteuning (arrangement) wordt door de
RT’er óf door een externe kracht gegeven. Ouders worden hier altijd bij betrokken.

De extra ondersteuning heeft effect, leerling
gaat terug naar niveau 3 of lager. Ouders
worden door de leerkracht op de hoogte
gebracht.

Niveau 5

Extra hulp heeft geen effect. Leerling wordt
besproken op de leerlingbespreking met Ib.

Resultaat van het onderzoek is advies tot
verwijzing van de leerling. Ouders worden
door de leerkracht en IBer (en eventueel de
onderzoeker) op de hoogte gebracht.

Verwijzing SBO-SO. Leerling zit op school in afwachting van plaatsing op speciaal onderwijs óf
omdat ouders niet mee wensen te werken aan de verwijzing. De extra ondersteuning die de school
kon bieden is geboden in de niveaus 1 t/m 4. In niveau 5 kan de school voor de leerling geen extra
ondersteuning meer bieden. Ouders worden hiervan door de IB’er en directie op de hoogte gebracht.
Mochten ouders niet mee willen werken, dan wordt er een aanmelding gedaan bij het swv zonder
toestemming en zal het swv een uitspraak doen.

