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Leerkracht in gesprek met 
ouders, delen zorg, 
uitwisselen ervaringen, 
afstemmen aanpak 

Stap 3: Start HGW-cyclus op individueel niveau 
Leerlingbespreking: leerkracht overlegt met IB-er hoe de 
onderwijsbehoeften scherp te krijgen en verwerkt dit in het 
groeidocument.  
-Wat of wie is er nodig binnen de school? 
-Wat of wie is er nodig buiten de school? 

Leerkracht informeert ouders 
over HGW en wisselt ervaringen 
uit (expertise ouders gebruiken) 
Samen tabblad “HGW basis” 
van groeidocument invullen. 

Basiszorg aangevuld met externe zorg 

Stap 1: Voor alle leerlingen HGW-cyclus op groepsniveau 
Leerkracht observeert, signaleert en werkt handelingsgericht, 
d.m.v. groepsplannen 

Stap 2 
Groepsbespreking met IB-er over alle leerlingen op didactisch en 
sociaal gebied. 

Stap 4 
SOT (schoolondersteuningsteam). School, ouders en 
orthopedagoog hebben constructief overleg en schakelen zo nodig 
expertise in. Bijvoorbeeld van team JK, jeugdzorg, GGD, jeugd 
LVB, SMW, jeugd GGZ, logopedie, fysio, AB-er, leerplicht, 
jeugdpolitie.  
Groeidocument verder invullen. IHP opstellen of een OPP.   

Stap 5 
Aanmelden bij EPOS voor: 

1. Wat is de onderwijsbehoefte van de leerling 

2. Wat is de ondersteuningsbehoefte van de school 

- De mogelijkheden van het SOP. Hoe is de inzet? Is er voldoende gebruik 

gemaakt van lichte ondersteuning? Ervaren knelpunten en wat is er aanvullend 

nodig?  

3. Wat is de ondersteuningsbehoefte buitenschools 

- Wat is er al ingezet? Hoe is de afstemming met het onderwijs? Ervaren 

knelpunten en wat is er aanvullend nodig?  

4. Wat is het ontwikkelingsperspectief 

5. Afstemming met ondersteuningsmogelijkheden van SWV.  

Stap 6 
1. Toekenning arrangement  melding van leerling met OPP in 

BRON 

2. Verklaring voor toelaatbaarheid SBO  wordt formeel 

afgegeven door SWV 23-05  

3. Verklaring voor toelaatbaarheid SO  wordt formeel afgegeven 

door SWV 23-05  

 

Leerkracht in gesprek met 
ouders over de ontwikkeling 
van hun zoon/dochter 
(eerste oudergesprek) 

Toestemming van ouders 
regelen 
Hen betrekken als 
gesprekspartner-in-zorg bij 
gesprekken. 
 

Toestemming ouders regelen. 
Ouders vullen eigen formulier in 
voor het EPOS. 
Ouders hebben inzage in het 
dossier dat naar het Epos gaat. 

De keuzes komen tot stand in 
overleg met ouders: 
-blijft op eigen basisschool met 
of zonder arrangement 
-Bao-Bao wisseling 
-SBO 
-SO: clusterschool 

NB 
Denk aan evaluatie van de resultaten na elke stap.  

Basiszorg: zorg op en door de school 

Bovenschoolse zorg 

Onderwijs en zorg op maat 



 


