Het ondersteuningsteam
U heeft van de school van uw zoon of dochter deze informatie over ‘het
ondersteuningsteam’ ontvangen.
Wat is het ondersteuningsteam?
Het ondersteuningsteam is een overleg op school waarin uw kind centraal staat. Tijdens
dit overleg wordt samen met u gezocht naar wat uw kind nodig heeft om zich zo goed
mogelijk te ontwikkelen. De basisschool overlegt met u wie voor dit overleg uitgenodigd
kunnen worden om mee te denken. Het wordt dus een overleg ‘op maat’.
Wanneer wordt er een ondersteuningsteam gehouden?
Het ondersteuningsteam kan worden gehouden als de school en u vragen hebben over de
ontwikkeling van uw kind. Vaak zijn er al acties ondernomen maar hebben die niet tot
voldoende resultaat geleid. Dat kan het moment zijn om een ondersteuningsteam bij
elkaar te roepen.
Wie zitten er in een ondersteuningsteam?
U als ouder(s) bent altijd aanwezig.
Andere aanwezigen kunnen zijn:
- De directeur van de school (voorzitter)
- De intern begeleider
- De leerkracht van uw kind
- De adviseur PPO (van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio
Leiden)
- De medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam
- De jeugdarts of sociaal verpleegkundige (Jeugdgezondheidszorg)
- Anderen, op verzoek van ouders of school.
School en ouders bepalen sámen wie er aansluit bij de bespreking.
Hoe werkt een ondersteuningsteam?
Voor er een ondersteuningsteam bijeengeroepen wordt, wordt het groeidocument
ingevuld door de school en de ouders. Het groeidocument is een digitaal document
waarin belangrijke informatie over uw kind opgenomen wordt. Zo krijgt iedereen die
uitgenodigd is de informatie die nodig is voor de bespreking van uw kind. Tijdens de
bespreking wordt geprobeerd met elkaar antwoorden te vinden op de vragen die er zijn
en worden doelen gesteld. Aan het eind van de bespreking wordt afgesproken wie actie
onderneemt en wanneer. De bespreking duurt drie kwartier tot een uur en vindt plaats
op de school van uw kind. Soms is er een vervolgbespreking nodig. Dan wordt besproken
of het beter gaat met uw kind, of de doelen behaald zijn en of er nog meer acties nodig
zijn.

Wilt u meer informatie?
De intern begeleider van de school kan vragen beantwoorden. U kunt ook vragen stellen
aan het Jeugd- en Gezinsteam of aan het Samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Regio Leiden. Meer informatie over de Jeugd- en Gezinsteams in uw regio kunt
u vinden op www.jeugdengezinsteams.nl.
Meer informatie over het Samenwerkingsverband PPO Regio Leiden vindt u op de website
www.pporegioleiden.nl.
U kunt ook bellen met de adviseur Passend Onderwijs die aan de school van uw kind
verbonden is. De basisschool van uw kind heeft de gegevens van de adviseur maar ook
op de website van het Samenwerkingsverband PPO Regio Leiden kunt u deze
contactgegevens vinden.

