Bijlage 1b
STROOMSCHEMA voor de zorgverleners
1. De zorgverlener wordt door het Loket van het SWV (Gabriëlle Veenhoven) op de hoogte gebracht
van aanmelding te begeleiden leerling(en).
2. De IB van de school benadert de zorgverlener. Er worden onderling afspraken gemaakt betreffende
dag en tijdstip van behandeling, werkruimte.
3. De zorgverlener ontvangt (minimaal een week van tevoren) van het Loket de benodigde
documenten. Het Loket ontvangt van de school het getekende toestemmingsformulier door de ouders.
4. De IB houdt voor aanvang van het traject overleg met de ouders. De IB brengt de ouders op de
hoogte van het moment waarop de behandeling gaat starten. De ouders tekenen het toestemmingformulier. Ouders tekenen dat zij akkoord zijn met 3x 20 minuten oefenen per week. Zij hebben een
inspanningsverplichting. Als er thuis niet geoefend wordt, stopt de begeleiding.
5. De eerste twee sessies zijn introductiemomenten en worden besteed aan kennismaking met het kind
en de leeswijze van het kind, niveaubepaling met Brus en Klepel, er vindt evt. nadere diagnostiek
plaats i.v.m. het op te stellen begeleidingsplan. De zorgverlener krijgt van de school de gegevens van
de laatst afgenomen AVI.
6. De zorgverlener maakt het begeleidingsplan en geeft dit aan de school. De school bespreekt het met
de ouders en de ouders tekenen het begeleidingsplan (dit plan komt in het dossier van het kind en kan
t.z.t. richting poortwachter gaan).
7. Tijdens de derde sessie is de IB aanwezig. Hij/zij zal na afloop van deze sessie aan de ouders de
oefenstof doorgeven en op welke wijze er drie keer in de week geoefend kan worden. Het kind krijgt
van 1 partij tegelijkertijd huiswerk mee. Of vanuit school of vanuit de zorgverlener om overbelasting
te voorkomen.
8. De zorgverlener zorgt voor de materialen die meegaan naar de oefensessies die thuis plaatsvinden.
9. Er is tegen het einde van de eerste 16 sessies een schriftelijke of mondelinge eindevaluatie met de
school. Er is een 2e niveaubepaling (Klepel/Brus) afgenomen door de zorgverlener. School neemt de
AVI af en geeft de gegevens door aan de zorgverlener. Het begeleidingsplan wordt afgesloten of
krijgt een vervolg.
10. Er kan wanneer de leerling onvoldoende vooruitgang geboekt heeft (E ll.) een vervolg komen van
wederom 16 sessies. De school bepaalt in samenspraak met de zorgverlener of de leerling een vervolg
krijgt.
11. Bij de afsluiting of het vervolg heeft de IB weer de regie. Hij/zij heeft contact met de ouder(s).
Hij/zij maakt afspraken met de zorgverlener. Hij/zij geeft aan het Expertise Centrum van het SWV
door of een leerling wel/niet afgesloten worden/ verlenging krijgen.

