
 

Sint-Oedenrode, December 2022 

Beste ouders/verzorgers,  

We hebben gemerkt dat het voor een aantal ouders niet helemaal duidelijk is hoe onze 

ondersteuningsstructuur in elkaar zit en daarom willen we hierover graag iets vertellen.  

 

Hoe ziet de ondersteuning op basisschool Franciscus eruit? 

Algemeen:  
Het allerbelangrijkste op onze school zijn natuurlijk de leerkrachten; zij zorgen voor de dagelijkse 

gang van zaken in de groep. Zij geven de lessen, zijn 1e aanspreekpunt voor u als ouders, maken 

analyses van toetsen, voeren gesprekken met ouders en kinderen, ondersteunen de kinderen in hun 

sociaal-emotionele ontwikkeling en ga zo maar door…   

Extra ondersteuning in de klas:  
Daarnaast krijgen kinderen extra ondersteuning als dat nodig is. Kinderen krijgen na de klassikale 

instructie extra instructie in een kleine groep. Voor lezen is dat bijvoorbeeld: 4 x 15 minuten per 

week extra leesinstructie onder begeleiding van de leerkracht of onderwijsassistent. Deze 

ondersteuning vindt zoveel mogelijk binnen de groep plaats. Op dit zorgniveau wordt er bijvoorbeeld 

ook met een leerling een plan gemaakt om minder snel boos te worden of om het buiten spelen 

beter te laten verlopen.   

Hulp van Intern Begeleider en/of orthopedagoog 
Soms is de zorg in de klas niet genoeg; dan wordt de hulp ingeschakeld van de Intern Begeleider (IB-

er). De leerkracht signaleert in de klas zo preventief mogelijk en bespreekt dit met de IB-er. Door 

middel van gesprekken met de leerkracht en observaties in de klas wordt in kaart gebracht wat een 

kind nodig heeft en wordt samen besproken waar de leerkracht in de klas op in kan steken. Er kan 

ook voor worden gekozen om hulp van de orthopedagoog in te schakelen. Onze orthopedagoog is 

Linda van Sonsbeek. De orthopedagoog is in dienst van Verdi en is regelmatig bij ons op school; voor 

gesprekken met leerkracht en IB-er, maar kan ook aansluiten bij gesprekken met u als ouders. 

Er zijn ook andere externe deskundigen met wie wij nauw contact hebben; verschillende experts 

binnen Verdi, schoolmaatschappelijk Werk, de GGD, het samenwerkingsverband, het dyslexieteam, 

logopedisten en een kinderfysiotherapeut.  

 

Wie doet wat? 
Onderwijsassistent: 
Bij ons op school is Lisan van Herpen onze onderwijsassistent; zij is iedere dag tussen 08.30 en 10.30 

afwisselend in de groepen 3-4, 5-6 en 6-7. Een greep uit haar taken:  

- Ondersteuning bij het leesonderwijs; in kleine groepjes lezen met kinderen en begeleider 

BOUW! (leesprogramma voor groep 2-3-4) 

- Ondersteunen bij een rekenles; de leerkracht geeft les en vervolgens verlengde instructie. 

Lisan loopt dan rond bij de groep die op dat moment zelfstandig aan het werk is.  

- Ondersteunen bij automatiseren; sommige kinderen hebben extra hulp nodig bij het 

automatiseren van bijvoorbeeld sommen t/m 20 of de tafels. Lisan kan hierbij ondersteunen.  



- Pre-teaching geven op begrijpend lezen. Dit betekent dat Lisan de moeilijke woorden van 

begrijpend lezen al doorneemt met de kinderen vóórdat de tekst wordt besproken in de 

groep. Dit zorgt voor een hoge betrokkenheid bij de kinderen.  

- Dit wordt regelmatig geëvalueerd en afgestemd op de behoefte van leerlingen en 

leerkrachten.   

Naast deze tijd is Lisan ook bij ons op school voor de begeleiding van onze blinde- en slechtziende 

leerling. 

Intern begeleider:  
Suzan van den Heuvel is onze intern begeleider. Zij is 3 dagen per week op school. Een greep uit haar 

taken:  

- Het volgen van de ontwikkeling van de groepen en analyses maken om ontwikkelingen op 

schoolniveau te signaleren en te sturen. Deze analyses worden ook op teamniveau 

besproken.  

- 3 x per jaar zijn er groeps- en leerlingbesprekingen.  

- Gesprekken met orthopedagoog 

- Contacten met externe deskundigen 

- Coachen van leerkrachten 

- Klassenbezoeken 

- Overleg directeur en lid van het MT 

Suzan is naast onze intern begeleider ook onze meer- en hoogbegaafdheidspecialist. Ongeveer 3 uur 

per week besteedt zij aan de voorbereiding en begeleiding van onze meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. Deze leerlingen werken in groepjes 1 x per week 45 minuten onder begeleiding van juf 

Suzan.  

Orthopedagoog: 
Linda van Sonsbeek is onze orthopedagoog. Zij heeft veel kennis van alles wat te maken heeft met 

ondersteuning binnen het basisonderwijs. Wat betekent dit?  

- Linda heeft nauw contact met de IB-er.  

- Denkt mee bij vraagstukken op kind- groeps- en schoolniveau.  

- Maakt samen met IB’er en leerkracht een analyse van de uitdaging.  

- Denkt mee en geeft advies over de in te zetten ondersteuning voor een kind of groep.  

- Neemt soms deel aan gesprekken met ouders.  

Mochten wij uw kind graag willen bespreken met de orthopedagoog, dan wordt hiervoor altijd eerst 

toestemming gevraagd door de leerkracht. De leerkracht koppelt later aan u ook weer terug wat er is 

besproken.  

Wij hopen u door middel van deze brief in hoofdlijnen inzicht te geven in hoe de ondersteuning op 

onze school geregeld is. Heeft u hierover nog vragen, dan horen wij dat graag.  

Met vriendelijke groet,  

Mede namens het hele team van Bs Franciscus,  

Suzan van den Heuvel, intern begeleider  

Enny Kuijpers, directeur  
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