
TIPS

Wat kun je doen binnen de school

• Eens in de zoveel weken gesprek (overleg) met de onderwijsondersteuner over hulpvragen.

• Inter-collegiale consultatie b.v. leerkracht SBAO > leerkracht BAO om expertise te delen.

• Duidelijkheid in de communicatie over de rol van ODS. 

• Wees aanspreekbaar. 

• Transparant zijn. 

• Expertise/ervaring binnen een wijk met specifieke onderwijsbehoeften (down, taal-spraak, handicap) coördineren/zorgen  
voor delen door SWV. 

• Ondersteunen/scholen van specialisten in de school.  

• Onderwijsinhoudelijk gesprekken team/directie.

• Rolmodel functie ib/directie.  

•  Voorwaarden voor leerkrachtgedrag. 

•  Als in de wijk gezocht wordt naar een passende school, dan is het fijn als de genoemde school eerst gevraagd wordt of er 
ruimte is. Toelichting: soms worden scholen overvallen door ouders die zich aanmelden en dan teleurgesteld/verrast zijn  
omdat de school ‘niet zomaar’ “Ja” zegt. 

•  Er zijn (fysiek) voor je team! Gezien worden. 

• Successen vieren!

•  Reflectie dialoog.

•  Aansluiten bij de vraag = behoefte, van de leerkracht. 

•  Bewust zijn van hoe de leerkracht genoemd wordt in communicatie op verschillende lagen.  

•  Ruimte voor informele contacten; teamgevoel. 

•  SBO leerkrachten betrekken bij eventuele verwijzing, zodat SBO meekijkt en meedenkt.  

•  Niet wegkijken! 

•  Blijf samenwerken.  

•  Expertise die er is binnen scholen laten samenwerken met andere scholen. 

•  Reflecteren. 

•  Zelf rolmodel zijn van balend leren. 

•  Duidelijk zijn in wat je wel/niet kunt; verwachtingen managen.  

•  Structurele aandacht voor ondersteuningsbehoeften leerkrachten.  

•  Kwaliteiten benoemen van leerkrachten

•  Duidelijkheid geeft veiligheid.  

•  Sterker sturing gedragsverandering van leerkrachten. 

•  Kennis/vaardigheden die door school geïntegreerd zijn vanuit SWV de Eem; hoe kan / kunnen die binnen school / stichting  
behouden blijven?

•  Basis vasthouden = ook een doel. 

•  Neem ervaring van leerkracht serieus! HGW in samenwerking school – SWV de Eem = vertrouwen expertise leerkracht. Prak-
tijk: onderzoek nodig om expertise leerkracht te bevestigen. 

•  Klassenconsultatie realiseerbaar MK; collega’s bij elkaar of op andere scholen.

•  Duidelijkheid ‘wat is basisondersteuning’, ‘wat vraagt dat van mij als leerkracht?’

Hoe komen we tot een ondersteunend  
netwerk voor leerkrachten?
TIPS en TOPS van de workshop



•  Aannamebeleid goed beschrijven m.b.t. kennisoverdracht van voorschoolse opvang. 

•  Doelen, maar iedereen kan het anders uitwerken. 

•  Flitsbezoeken. 

•  Bij tekort aan leerkrachten terug naar basis en keuzes maken m.b.t. plaatsing en activiteiten. 

•  Gezamenlijk groepsbezoek MT/IB.

•  Ondersteunend zijn aan het primaire proces (schoolleider, ib, conciërge, administratief medewerker, etc.). 

•  Aansluiten bij administreren door leerkracht. 

•  Beginnen bij basis: klassenmanagement, orde, rust en structuur. 

•  Eigenaarschap ontwikkeling leerlingen bij leraar. 

•  In team: leerteams/ontwikkelteams. Helder doel op leerlingenniveau.  

•  Okay op school om kinderen met gedragsproblemen te ondersteunen in de groep.  

Over deze ib-directiedag

• Veel interactie gewenst op deze dagen.

Algemeen

•  Blijf luisteren naar de scholen/praktijk.

•  Info aan ib/directie > uitbreiden naar teams leerkrachten in de schoolorganisatie.

• Een grotere rol voor de onderwijsondersteuner op de school.

•  Betrek de SBO-school bij een verwijzing. Geef meer info m.b.t. plaatsbaarheid/meest geschikte plek. 

•  Wie houdt zicht op functioneren SOT? Worden scholen gepeild?

•  Pro-actieve houding/relatie directie-IB + SWV de Eem moet ook een houding worden naar de leerkracht. Maak die leerkracht 
pro-actief!

•  Voorkom papieren tijgers.  

•  Didactische behoeften meer centraal stellen.

•  Begeleiding/informatie voor scholen om tot begeleiding door leerkracht in de klas te komen. 

•  Spankracht van de leerkracht in leerstof jr.klassensysteem = beperkt

Aanbod (bijeenkomsten/trainingen)

• Kan SWV de Eem 1x per jaar een studieochtend organiseren op elke school over HGW. 

(Over) SWV de Eem 

•  Stimuleren, adviseren, uitdagen, spiegel voorhouden is goed, doet de Eem goed en in  complexe situaties is een  
“maatje” nodig. 

•  Minder wisselingen qua onderwijsondersteuner. 

•  Houd rekening met verschillen tussen scholen. “School” behoeften bij aanbod.

•  Meer eenduidigheid vanuit De Eem (over rol en zichtbaarheid in de school).

•  Goede overdracht tussen onderwijsondersteuner, zodat de bedoel niet stil komt te liggen, maar sneller opgepakt kan worden.

•  Hoe kunnen bestuur en SWV zo samenwerken dat ontwikkelingen samen worden opgepakt en voorzien wat komt? Ageren in 
plaats van reageren.

•  Schoolondersteuner dichter bij de leerkracht. Bijvoorbeeld observatie in de groep. Eerst naar leerkrachtgedrag kijken.

Financiën/arrangementen

•  Leerkrachten ondersteunen bij korte concrete doelen in verhouding tot OOA SWV de Eem.

•  Arrangementen, clusteren waar mogelijk.

•  Meer geld geven aan scholen om vrij te besteden. IB/directie kan zelf inschatten wat en waar iets nodig is. 

•  Nu aanvraag > RT arrangement. Beter: dieper ingaan op ‘wat maakt dat het niet lukt’.
 



TOPS

Over deze ib-directiedag

• Bijeenkomst zoals deze dag is top!

Communicatie

•  Snelle bereikbaarheid schoolondersteuner. 

•  Preventief overleg SWV nu mogelijk. 

•  Bereikbaarheid/zichtbaarheid ondersteuner.  

•  Fijn dat onderwijsondersteuner regelmatig op school is.

•  Onderwijsondersteuner komt dagdeel (naar rato) werken in de school in plaats van op kantoor.  

•  SWV durft zich kwetsbaar op te stellen. 

•  Fijn om elkaar te leren kennen en kennis delen. Bedankt!  

•  Ingrid: onze onderwijsondersteuner. 

•  Inspelen op de actualiteit, bijvoorbeeld training TOP dossier. 

•  Inspiratieochtenden. 

•  Onderwijsondersteuner die heel betrokken is en meedenkt met de school. 

Over SWV de Eem 

• Onderwijsondersteuner in MDO met team > al geregeld :-)

Aanbod (bijeenkomsten/trainingen)

• HGW vervolg! 

Overige

• Verbreding van het repertoire van de leerkracht ten aanzien van omgaan met gedrag en didactisch.

• Basis € 100 per leerling structureel. (Voor deze geldt dat het niet helemaal duidelijk was of deze bij TIPS of TOPS moet)


