
 

Wanneer vergadert 

het OT? 

 

Tenminste vier keer per jaar vergadert ons 

ondersteuningsteam. De data hiervan kunt 

u vinden in de jaarplanning en op de web-

site.  

 

 
 

Waar vergadert het 

OT? 

In de personeelskamer van onze school. U 

kunt deze vinden direct bij de hoofdin-

gang.  

 

 

Dhr. A. Slootweg  

IB Onderbouw (groep 1 t/m 5)  
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De juiste zorg voor 

uw kind 

De meeste kinderen gaan iedere dag met plezier naar 

school. Toch geldt dit helaas niet voor ieder kind. Het 

kan zijn dat u zich zorgen maakt over uw kind of dat de 

leerkracht zich zorgen maakt over uw kind. 

 

In het kader van passend onderwijs hebben we als 

school een  Ondersteuningsteam (OT) opgericht.  

In deze folder leest u er meer over. 

 

Wat is het doel van het OT?  

Als school willen we door middel van het inzetten van 

het OT zo snel mogelijk de juiste hulp bieden aan het 

kind,  de school en het gezin. 

 

Wat doet het OT?  

Het OT bespreekt de zorg en de hulpvraag van uw kind. 

Hier volgt een advies uit. Met dit advies kunnen school 

en ouders aan de slag.  In onderling overleg wordt afge-

sproken hoe en wanneer de evaluatie zal plaatsvinden.  

 

 

 

 

Hoe werkt het?  
 

Stap 1 met de leerkracht 

Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, be-

spreekt u dat eerst met de leerkracht.  De leer-

kracht bespreekt dit vervolgens met de Intern-

Begeleider (IB-er). Daarnaast kan het zijn dat de 

leerkracht zich zorgen maakt over uw kind. Dit zal 

hij/zij in overleg met de IB-er met u bespreken.  

 

Stap 2 met de IB-er 

Het lukt niet altijd om tijdens dit gesprek er achter 

te komen, hoe wij uw kind het beste kunnen hel-

pen. Een gesprek op school is dan gewenst. In eer-

ste instantie zal dat zijn met u als ouders, de leer-

kracht en de IB-er. In dat gesprek kijken we waar uw 

kind tegenaan loopt. In een aantal gevallen kunnen 

we na dat gesprek weer verder. 

 

Stap 3 met het OndersteuningsTeam  

Wanneer we tijdens dat gesprek niet verder komen, 

en wanneer het gewenst is dat meerdere personen 

naar de situatie kijken, komt uw kind in aanmerking 

voor bespreking bij het OT. 

 

 

Welke problemen bespreekt 

het OT? 
Wanneer uw kind besproken wordt in het OT kan dit 

over diverse zorgen rond uw kind gaan. U kunt denken 

aan een druk kind of juist een heel erg teruggetrokken 

kind, problemen in de sociale contacten, problemen in 

de thuis- en opvoedsituatie. Vaak is er sprake van hard-

nekkige problematiek of zijn er zorgen op meerdere 

gebieden. Als school kijken we natuurlijk ook naar leer- 

en gedragsproblemen op school.  

 

Wie zitten er in het OT? 

 De Intern Begeleider  

 De leerkracht 

 Drs. B. Ordelman—Rehoboth Dienstverlening  

 Mevr. W. van Laar—schoolmaatschappelijk werker 

 Mevr. G. Verhoeven—jeugdverpleegkundige 

 Mevr. G. Korpershoek— notulist 

 
 

 

Heeft u zorgen over uw 

kind? Schroom niet om 

dit kenbaar te maken 

bij de leerkracht van 

uw kind. 


