Basisondersteuning in onderwijsbehoeften
Leerlingen die behoefte hebben aan (een):

Op het gebied van
Deskundigheid

-

Leren en ontwikkeling

-

Aandacht en tijd

-

Verlengde instructie, aangepaste instructie
Extra inoefentijd
Extra aandacht van de leerkracht
Pre-teaching
Tutor

Voorzieningen

-

Remediërende materialen
Remediërende software
Visuele ondersteuning
Werken op een computer

Gebouw

-

Aanpassingen in ruimte i.v.m. concentratie of instructie in kleine setting.

Samenwerking

-

Samenwerking met ouders i.v.m. extra inoefentijd.
Behandelaar i.h.k.v. de vergoedingsregeling dyslexie
Met HGPD-er
Met zorginstelling.

Deskundigheid

-

Aandacht en tijd

-

Leerkrachten die creatief nadenken over oplossingen voor licht motorische
problemen.
Leerkrachten die zich verdiepen in medische problemen voor zover die
aandacht van de leerkracht vragen qua signalering of toedienen medicatie
(passend in het medisch protocol op school)
Extra aandacht of tijd voor verwerking.

Voorzieningen

-

Afspraken rond medisch handelen
Aanpassingen in materiaal i.v.m. lichte motorische beperkingen
Werken met laptop, tablet of computer
Hulpmiddelen als wiebelkussen e.d.
Protocollen

Gebouw

-

Aanpassingen in ruimte i.v.m. lichte motorische beperkingen.
Speellokaal
Ruimte om even terug te trekken en tot rust te komen

Samenwerking

-

Met ouders rond medisch handelen
Met zorginstellingen/ therapeuten e.d.

-

Fysiek en medisch

aangepast onderwijsaanbod voor lezen en spelling (het hoe en/of het wat),
ook in geval van een stoornis
meer uitdagende leerstof naast of in plaats van het reguliere
groepsaanbod
aangepast onderwijsaanbod voor rekenen, begrijpend lezen en andere
vakgebieden (het hoe en/of het wat) als het een of twee vakgebieden
betreft.

Leerlingen die behoefte hebben aan (een):

Op het gebied van

Werkhouding

Sociaal-emotioneel en gedrag

Deskundigheid

-

Begrip en geduld bij leerkrachten en klasgenoten
Een planmatige aanpak van de interactie of gedragsinterventies
Leerkrachten met basiskennis van gedragsproblemen of stoornissen die
zich flexibel willen opstellen
Rust en orde in de groep
Een veilig pedagogisch klimaat
Het bevorderen van vriendschappen en acceptatie
Ondersteuning van het zelfvertrouwen

Aandacht en tijd

-

Korte individuele gesprekjes
Een vertrouwenspersoon
Een maatje en/of tutor
Gerichte pedagogische aanpak (belonen, straffen en negeren).

Voorzieningen

-

Methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Gebouw

-

Ruimte om even terug te trekken en tot rust te komen
Ruimte voor gesprekjes

Samenwerking

-

Met ouders
Met HGPD-er
Met zorginstellingen

Deskundigheid

-

Gevarieerd aanbod van instructie- en verwerkingsvormen
Heldere structuur qua regels en afspraken
Een leerkracht die verwachtingen uitspreekt en afstemt
Een duidelijk programma
Regelmaat

Aandacht en tijd

-

Aandacht tijdens zelfstandige verwerking

Voorzieningen

-

Time-timers
Klok
Ondersteunende materialen
Werken op computer, laptop of tablet

Gebouw

-

Rustige werkplekken

Samenwerking

-

Met ouders
Met HGPD-er
luisterend oor
leerkracht die vaardig is in gespreksvoering
leerkracht die vaardig is in signaleren
afgestemde verwachtingen
duidelijke afspraken
Individuele gesprekjes

-

Meldcode
Duidelijke afspraken en protocollen in de school
Gespreksruimten

-

met ouders
met zorginstellingen

Deskundigheid

Aandacht en tijd

thuissituatie

-

Voorzieningen
Gebouw
Samenwerking

