Jaarprogramma Intern begeleiders schooljaar 2017-2018
De agenda’s voor deze bijeenkomsten zullen naast actuele thema’s specifiek gericht zijn op de rol die
de intern begeleider binnen passend onderwijs in de school heeft.
Daarnaast zullen de bijeenkomsten gebruikt worden om het overleg met partners zoals het JGT en de
onderwijsondersteuners te voeren.
Tijdens de eerste serie bijeenkomsten in september is een inventarisatie uitgevoerd onder de
interne begeleiders om na te gaan welke thema’s aandacht verdienen.
Bovengenoemde inventarisatie, de uitkomsten van de vragenlijsten over de samenwerking schoolJGT en de doorontwikkeling van de aanvullende ondersteuning door de onderwijsondersteuners in
de school vormen de input voor de opzet van de bijeenkomsten.
In dit overzicht zijn de hoofdthema’s opgenomen.
Bijeenkomsten november 2017: De organisatie van langdurige ondersteuning in de school
1. Aandacht voor de actualiteit en nadere inventarisatie onderdelen voor de bijeenkomst over
gedrag.
2. De organisatie van langdurige ondersteuning in de school.
Over het onderwerp ‘de organisatie van langdurige ondersteuning in de school’ bestaat al enige tijd
onduidelijkheid. Wat verstaan we er precies onder, voor wie is het bedoeld, wie zijn er betrokken en
hoe zijn de verschillende taken en rollen belegd. Het onderwerp is ook besproken met de
onderwijsondersteuners en de uitkomsten worden gebruikt voor de vormgeving van beleid.
Op de bijeenkomsten besteden we aandacht aan drie belangrijke aspecten:
1. het praktische, procesmatige deel;
2. het welbevinden van kinderen: hoe houd je het welbevinden van kinderen met andere
onderwijsbehoeften goed;
3. nagesprek met informatie.
Met ondersteuning van onderwijsspecialisten Hanneke van der Geest en Marije Buiting.
Bijeenkomsten januari 2018:
Voor intern begeleiders en jeugd- en gezinsteam medewerkers: Onderwijs- en zorgroutes
Aan het einde van het schooljaar 16-17 is er door JGT medewerkers een vragenlijst over de
samenwerking tussen school en JGT in samenspraak met scholen ingevuld.
Hieruit werd duidelijk, dat de samenwerking tussen school en JGT in het afgelopen jaar een enorme
groei heeft doorgemaakt en positief wordt beoordeeld.
Wel is er behoefte aan informatie over:
 de onderwijs- en zorgroutes
 de wederzijdse verwachtingen
Een werkgroep bestaande uit onderwijsspecialisten, routebegeleider en JGT medewerkers bereidt
deze bijeenkomst voor.
Op de bijeenkomst zal ook aandacht zijn voor:
 de updates van de handreiking Begeleiding in school vanuit de jeugdwet.

Bijeenkomsten maart 2018: Communicatie en schaduwonderwijs
Op de bijeenkomst in september hebben collega’s aangegeven aandacht te willen besteden aan
diverse vormen van communicatie:
 communicatie met ouders wanneer verwachtingen niet parallel lopen met mogelijkheden;
 communicatie met collega’s op het gebied van mindset;
 communicatie over beleving van werkdruk.
Scholen werken regelmatig samen met particuliere praktijken en worden geconfronteerd met
ouders die particulier RT inkopen.
Hoe ga je hier als school mee om?
Met ondersteuning van onderwijsspecialisten Marije Kooiker en Nicole Kik.
Bijeenkomsten mei 2018: Gedrag
Voor: intern begeleiders, JGT medewerkers en onderwijsondersteuners
Deze bijeenkomsten staan geheel in het teken van gedrag.
Voorbereiding in samenwerking met specialisten.
Bijeenkomsten juni 2018: onderwijs en (jeugd)zorg
Inhoud wordt nog nader bepaald.
Bijeenkomst in 2018 met Veilig Thuis
Als vervolg op de bijeenkomsten van het afgelopen schooljaar zal er een aparte bijeenkomst worden
belegd voor belangstellende IB en JGT collega’s met Veilig Thuis. De datum van deze bijeenkomst is
nog niet bekend.
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