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Ondersteuningscyclus 

Wanneer? Wat? Overige opmerkingen 

7 september Periodiek overleg IB & SWV  

12 september (week) Startgesprekken  

13 september Groep 8 uitstroomprofielen bekijken  

19 september Info avond  

19 september (week) Leerling besprekingen voor wie wil. Geef een seintje als er iets nodig is, dan maken we een afspraak. 

26 september (week) Groepsbezoeken Door IB-er 

10 oktober (week) Zien! en Kindbegrip afname Zodra ZIEN!/ Kindbegrip is ingevuld kan de IB-er dit verwerken. 

12 oktober Periodiek overleg IB & SWV  

24 oktober (week) Voorbereiden Groepsbesprekingen Zodra de formulieren klaar staan in Teams krijg je een seintje zodat je het 

groepsoverzicht kan aanvullen (gele gedeeltes). 

25 oktober Leerlingbespreking groep 7/8  

24 en 31 oktober (weken) Extra signalering DMT/AVI en Spelling Volgens het dyslexieprotocol. 

Je krijgt van te voren te horen om welke kinderen het gaat. 

31 oktober (week) Groepsbesprekingen De precieze data en tijd krijg je ruim van te voren te horen. 
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14 november (week) Checken CITO-boekjes Iedere leerkracht kijkt wat er nog besteld moet worden en geeft dit door aan 

de IB-er. (Voor het hele jaar) 

14 en 15 november Leerling besprekingen voor wie wil. Geef een seintje als er iets nodig is, dan maken we een afspraak. 

16 november heb ik een overleg met Irma- dus als je wil dat ik een casus 

inbreng, trek aan de bel. En 23 november staan er OT’s gepland voor wie wil! 

16 november Periodiek overleg IB & SWV IB-er plant weer nieuwe OT’s en periodieke overleggen in. 

23 november 2 tijden voor OT’s gepland- voor wie wil Geef dit een week van te voren aan! 

7 december Leerling besprekingen voor wie wil. Geef een seintje als er iets nodig is, dan maken we een afspraak. 

14 december staan er OT’s gepland voor wie wil! 

12 december (week) Controletaak Voorbereiding fonemisch 

bewustzijn- groep 2 

 

14 december 2 tijden voor OT’s gepland- voor wie wil Geef dit een week van te voren aan! 

9 en 16 januari (weken) Rapporten maken Tip: Vul gedurende het schooljaar al wat opmerkingen in in MijnRapportfolio. 

Dat scheelt een hoop werk op het eind. 

11 januari EDI-training Training van Marcel Schmeier van 13.00- 16.00 

20 januari Rapporten mee  

16 en 23 januari (weken) CITO afname  

23 en 27 januari (weken) Rapportgesprekken  

1 februari CITO in Parnassys Dan moet alles in Parnassys staan. 

13 en 20 februari (weken) Voorbereiden groepsbesprekingen Zodra de formulieren klaar staan in Teams krijg je een seintje zodat je het 

groepsoverzicht kan aanvullen (gele gedeeltes). 
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21 februari Observatie EDI Observatie door Marcel en Daniëlle 

6 maart (week) Groepsbesprekingen De precieze data en tijd krijg je ruim van te voren te horen. 

10 april (week) Extra signalering DMT/AVI en Spelling Volgens het dyslexieprotocol. 

Je krijgt van te voren te horen om welke kinderen het gaat. 

18 en 19 april  Eindtoets groep 8  

8 mei (week) Groepsbezoeken Door IB-er 

8 mei (week) Zien! en Kindbegrip afname Zodra ZIEN!/ Kindbegrip is ingevuld kan de IB-er dit verwerken. 

22 mei en 5 juni (weken) CITO afname 

 

Controletaak Fonemisch bewustzijn- gr 2 

Controletaak Voorbereiding fonemisch 

bewustzijn- gr 1 

 

9 juni CITO in Parnassys Dan moet alles in Parnassys staan. 

19 juni (week) Voorbereiden groepsbesprekingen Zodra de formulieren klaar staan in Teams krijg je een seintje zodat je het 

groepsoverzicht kan aanvullen (gele gedeeltes). 

27 juni (op studiedag!) Groepsbesprekingen De precieze data en tijd krijg je ruim van te voren te horen. 

26 juni (week) Rapporten maken Tip: Vul gedurende het schooljaar al wat opmerkingen in in MijnRapportfolio. 

Dat scheelt een hoop werk op het eind. 

4 juli Rapporten mee  

5 juli en 10 juli (weken) Rapportgesprekken  
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