
 

Zorgroute in 6 stappen 

Betekenis voor leerkracht en school      actie naar ouders 

Zorg in en door de school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zorg op school aangevuld door externe zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1 

Leerkracht observeert, signaleert en werkt 
handelingsgericht  

Stap 2 

Leerkracht legt zorg neer bij  

1. Intervisie  
2. Groepsbespreking  
3. Leerlingbespreking   

Stap 3 

 De leerkracht overlegt met de ib‛r en maakt: 

1. Handelingsgericht groepsplan  
2. Individueel groepsplan  
3. Intake/strategie formulier  (HGW) 
4. Adviesformulier (HGW) 
5. Aanvraagformulier externe partners 

(schoolgedeelte) 
6.  

Stap 4 

Ib‛r en leerkracht schakelen externe 
expertise in  

bijv: Mentaal Beter,Kabouterhuis, O&A 
(onderwijs en advies), C.J.G (centrum jeugd en 
gezin), Loket Vroeghulp,  etc…  

 

 
Stap 5  

Mochten er nog moeilijkheden/problemen zijn 
dan wordt de leerling in het ZAT team 
ingebracht  

Stap 1 

Leerkracht in gesprek met ouders over de 
ontwikkeling van hun kind. We bespreken ook 
welke stappen wij op school nemen zodat 
ouders weten wat ze kunnen verwachten.  

Stap 2 

Leerkracht gaat in gesprek met ouders: delen 
van de zorg, uitwisseling ervaringen, 
afstemming aanpak  

Stap 3 

Leerkracht informeert ouders over de GHP en 
HP die gemaakt zijn. Deze worden getekend.  

Het intake/strategie formulier wordt samen 
met de ouders ingevuld nadat jij het gedeelte 
van het kind en leerkracht hebt  ingevuld. 

Aanvraagformulier externe partners wordt 
door ouders ingevuld (oudergedeelte) 

 

Stap 4 

Ouders als partner in de zorg betrekken bij 
gesprekken + toestemming regelen van 
externe hulp 

Stap 5  

Toestemming van ouders regelen 



 

 

Vervolg: onderwijs- en zorg op maat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6  

‐ Ondersteuning/aanpassing in de reguliere 
school (indicatie rugzak, LGF/LGB)  

‐ Leerling wordt verwezen naar een 
onderwijsvorm buiten het reguliere 
onderwijs  (SBO, clusterscholen)  

‐ Aangepaste voorzieningen voor/door 
jeugdzorg  onder en na schooltijd  

‐ Afstemming school – behandeling 
jeugdhulp 

 
BELANGRIJK: 

Evaluatie van de resultaten van de acties is een 
vast onderdeel van elke stap.  Alle gesprekken 
worden in het gespreksverslag van het kind 
ingevoerd 

Stap 6:  

School steunt ouders bij vervolg keuzes  

‐ Binnen de eigen school 
‐ SBO scholen*  
‐ Clusterscholen * 

School en ouders hebben contact met 
nieuwe school. 

*   Aanvraag nodig 

BELANGRIJK: 

Met ouders wordt constant geëvalueerd 

‐ Wat ging goed / wat werkte er  
‐ Wat was nog moeilijk  
‐ Wat gaat er nu gebeuren  
‐ Zijn ouders tevreden  
‐ Resultaten worden besproken 


