Auris Consultatie en Advies op
school

Leerkracht Jolanda
Jolanda is leerkracht op een
basisschool in groep 1. Zij merkt dat er
nauwelijks interactie is tussen haar en
Mark, een leerling in haar groep. De
taalontwikkeling van Mark verloopt
traag en daarvoor krijgt hij
logopedische behandeling. Jolanda wil
graag weten hoe zij het beste met de
taalproblemen om kan gaan en hoe zij
de taalontwikkeling van Mark in de
klas kan stimuleren.
Leerkracht Maarten
Maarten is leerkracht in groep 6.
Volgend schooljaar start Isabel in zijn
groep, een slechthorend meisje met
gehoorapparaten.

Isabel functioneert goed op school,
maar Maarten zou graag informatie
willen over de gevolgen van
slechthorendheid in de klas. Ook wil
hij graag weten hoe hij in de school
rekening kan houden met wat Isabel
nodig heeft.
Leerkracht Vera
Vera is leerkracht in groep 2. In haar
klas zit leerling Abdel, waar zij zich
zorgen over maakt. Zijn
taalontwikkeling komt niet vlot op
gang en verloopt anders dan bij andere
meertalige leerlingen uit zijn klas. Hoe
kan zij Abdel het beste helpen?

Is één van deze voorbeelden
herkenbaar? Dan kan Consultatie en
Advies van Auris u wellicht verder
helpen. Een Auris-medewerker
bezoekt u op locatie en geeft u advies.

Voor wie?
Iedereen heeft weleens een leerling in
de klas over wie zorgen bestaan. Die
zorgen bespreekt u eerst met collega’s.
Soms zijn de problemen zo groot of
specifiek, dat u extra hulp nodig heeft.
Gaan de vragen over de spraak- en
taalontwikkeling, over het gehoor of
over de manier waarop de leerling
communiceert? Dan kunt u Auris
Consultatie en Advies aanvragen.
Auris Consultatie en Advies is er voor
leerkrachten en begeleiders van
leerlingen van 4-20 jaar in het regulier
en speciaal onderwijs.
Auris Consultatie en Advies kan, na
toestemming van ouders, worden
aangevraagd door:
• Een leerkracht of intern begeleider
op een reguliere basisschool;
• Een leerkracht of intern begeleider
uit het speciaal (basis)onderwijs;
• Een docent of zorgcoördinator uit
het voortgezet onderwijs.
Welke stappen doorloopt u?
• De vragen over de leerling bespreekt
u eerst met uw collega’s. Wat is er al
gedaan om de leerling te helpen?
• Vervolgens bespreekt u de vragen
met de ouders.
• U vraagt toestemming aan ouders
om Auris Consultatie en Advies aan
te vragen.
• Aanmelden voor Consultatie en
Advies kan via onze website: www.
aurisinfo.nl/consultatie-advies.
Relevante verslagen kunt u als
bijlage direct meesturen.

Meer onderzoek of ondersteuning
nodig?
Met Consultatie en Advies krijgt u
meer duidelijkheid over wat er met de
leerling aan de hand is, op het gebied
van spraak, taal en/of communicatie.
Ook geeft de Auris-medewerker u
gericht advies over het onderwijs dat
past bij de leerling. Een mogelijk
advies is om de leerling aan te melden
voor nader onderzoek, bij een
logopedist of bij een Audiologisch
Centrum. Dit onderzoek kan meer
duidelijkheid geven over de problemen
van de leerling. Medewerkers van het
Auris Audiologisch Centrum kunnen
bijvoorbeeld de diagnose (ernstige)
taalontwikkelingsstoornis stellen.
Als er sprake blijkt van een
taalontwikkelingsstoornis die ernstige
invloed heeft op het volgen van
onderwijs, kunt u extra ondersteuning
vanuit Auris aanvragen in de vorm van
een onderwijsarrangement.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan
Auris Consultatie en Advies.
Resultaat
• Een beter beeld van de leerling met
problemen op het gebied van spraak,
taal en/of communicatie;
• Handelingsgerichte tips en adviezen
voor in de praktijk;
• Indien nodig advies voor verder
onderzoek bij een logopedist of op
het Auris Audiologisch Centrum.

Koninklijke Auris Groep
Aanmelden en informatie
Auris Aanmeldpunt MiddenNederland
T (033) 422 90 70
E aanmeldpuntmiddennederland
@auris.nl
Auris Aanmeldpunt Zeeland &
Noord-Brabant (Breda)
T (076) 513 81 00
E aanmeldpuntbreda@auris.nl
Auris Aanmeldpunt Zeeland &
Noord-Brabant (Goes)
T (0113) 323 264
E aanmeldpuntgoes@auris.nl
Auris Aanmeldpunt RotterdamRijnmond, Zuid-Hollandse
eilanden, Drechtsteden & MiddenHolland
T (010) 243 16 60
E aanmeldpuntrotterdam@auris.nl
Auris Aanmeldpunt Leiden,
Haarlem e.o. (Haarlem e.o.)
T (023) 524 67 97
E aanmeldpunthaarlem@auris.nl
Auris Aanmeldpunt Leiden,
Haarlem e.o. (Leiden e.o.)
T (071) 572 74 25
E aanmeldpuntleiden@auris.nl

*Met ‘zij’ worden zowel mannelijke als

Hoe verloopt een Auris Consultatie en
Advies?
Een Auris-medewerker komt langs.
Zij* bespreekt uw hulpvraag en
observeert de leerling in de klas.
Tussendoor of achteraf vindt met u een
kort gesprek plaats over de leerling, op
een moment dat de groep het toelaat.
Na afloop wordt meestal een kort
verslag gemaakt, waarbij
handelingsgerichte adviezen worden
gegeven. Over het algemeen is een
Auris Consultatie en Advies maatwerk.
Daarom kan de uitvoering verschillen.

vrouwelijke personen bedoeld.
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