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Beste ouder(s) / verzorger(s),

De leerkracht en/of intern begeleider van de basis-
school van uw kind heeft met u besproken dat er 
binnen de school onvoldoende mogelijkheden zijn 
en/of kennis is om uw kind de adequate onder- 
steuning te kunnen bieden die nodig is.

Daarom wordt aan u toestemming gevraagd voor 
het inzetten van ambulante begeleiding vanuit het 
Samenwerkingsverband de Liemers po. Als u wilt 
weten wat een samenwerkingsverband is en doet 
kunt u een animatiefilmpje bekijken op de website 
van het samenwerkingsverband de Liemers po:  
www.swvdeliemers-po.nl, “hoe werkt het samen-
werkingsverband”.

U zult als ouder(s)/verzorger(s) bij het begelei-
dingstraject betrokken worden.

Doel

Ambulante begeleiding levert een bijdrage aan 
de ondersteuning van leerlingen die iets extra’s 
nodig hebben. Dit kan iets extra’s zijn op het ge-
bied van: 

l gedrag/sociaal-emotioneel
l gedrag/taakwerkhouding
l rekenen/lezen/spraak- taalontwikkeling
l motoriek/lichamelijke ontwikkeling.

De ambulant begeleider helpt bij: 

l het helder krijgen van de specifieke onderwijs- 
 behoeften van de leerling; met welke 
 ondersteuning / begeleiding is deze leerling het  
 best geholpen

l het helder krijgen van de specifieke begelei- 
 dingsvragen die de leerkracht heeft m.b.t. deze  
 leerling
l het organiseren van de ondersteuning die de  
 leerkracht en/of de school kan bieden
l ideeën aanreiken voor het aanpassen van de  
 leeromgeving.

Uitgangspunten

l De basisschool is verantwoordelijk voor het  
 onderwijs aan de leerling.
l De ambulant begeleider is ondersteunend aan  
 de school.
l Ouder(s)/verzorger(s) zijn een erg belangrijke  
 informatiebron en partner voor de school en  
 ambulant begeleider.
l De intern begeleider van de school bewaakt het  
 leerproces van de leerling. Daarnaast zorgt de  
 intern begeleider voor het maken van afspraken  
 en de evaluatie daarvan.

Werkwijze

Ambulante begeleiding kan aangevraagd worden 
als de school de leerling niet goed of niet goed 
genoeg kan ondersteunen op één of meer gebie-
den. De ouder(s)/verzorger(s) moeten hiervoor 
toestemming geven. Een begeleidingstraject van 
een ambulant begeleider begint altijd met een 
intakegesprek met de school en de ouder(s)/
verzorger(s) van de leerling. 

In het intakegesprek komen de volgende zaken 
aan de orde:

l Er worden verwachtingen naar elkaar uitgespro- 
 ken over deze bespreking en over het begelei- 
 dingstraject.
l Ouder(s)/verzorger(s) geven aan wat thuis goed  
 gaat en wat minder goed gaat.

l School geeft voor de schoolsituatie aan wat  
 goed gaat en wat minder goed gaat
 (stimulerende en belemmerende factoren).

l De hulpvraag en ondersteuningsbehoefte van  
 de school worden in kaart gebracht.
l Er wordt besproken of verder onderzoek nodig  
 is.
l Er wordt afgesproken wie wat wanneer doet.

Na de intakefase komt de begeleidingsfase. Deze 
begint met een observatie van de leerling en/of 
een gesprek met de leerling of er wordt (didac-
tisch) onderzoek gedaan.
De begeleidingsfase wordt op vaste momenten 
geëvalueerd. Ouders worden bij de evaluatie be-
trokken.

Als de begeleiding stopt, wordt het traject geëva-
lueerd met de intern begeleider, de leerkracht en 
de ouder(s)/verzorger(s). 
Er worden geen gegevens bewaard bij het Sa-
menwerkingsverband na afsluiting van het bege-
leidingstraject. De school is verantwoordelijk voor 
het beheren van het leerling dossier.

Meer informatie is te vinden op de website van 
het Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat 
de Liemers; www.swvdeliemers-po.nl.

Indien u nog vragen heeft kunt u zich in eerste 
instantie richten tot de intern begeleider van de 
school van uw kind.


