
Intern Begeleider Egbertusschool 
Met welke taken houdt de intern begeleider zich op de Egbertusschool bezig? 

 

De intern begeleider coördineert: 

 opstellen en bewaken van procedures voor planmatig werken binnen de school; 

 bewaken van procedures en afspraken die gemaakt zijn op school op het gebied van 

leerlingvolgsysteem en leerlingdossier; 

 het evalueren en bijstellen van het zorgplan van de school; 

 organiseren en leiden van groeps- en leerlingbesprekingen; 

 afstemming van de hulpverlening door remedial teaching, schooladviseurs, speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs en andere externe hulpverleners; 

 toegankelijk maken van informatie naar collega’s; 

 opstellen toetskalender en het bewaken van de afnameprocedure van toetsen t.b.v. het 

leerlingvolgsysteem; 

 werkoverleg met de directeur, taalcoördinator, rekencoördinator en talentcoach; 

 deelname aan managementteam; 

 het organiseren en voorzitten van het zorgoverleg met het team. 

 

De intern begeleider begeleidt en coacht: 

 het doen van observaties m.b.t. leerkrachtgedrag en/of leerlinggedrag; 

 ondersteunen en adviseren bij klassenmanagement; 

 adviseren en begeleiden bij gedrags- en werkproblematiek; 

 ondersteunen en adviseren bij gebruik van speciale hulpmiddelen; 

 ondersteunen en begeleiden bij handelingsplannen; 

 ondersteunen bij verwerken en interpreteren van toetsgegevens; 

 ondersteunen van de leerkrachten bij gesprekken met ouders en diverse hulpverleners. 

 

De intern begeleider innoveert: 

 analyseren en interpreteren van de opbrengsten; 

 signaleren en analyseren van sterke en zwakke punten van het onderwijsaanbod; 

 bijhouden van actuele ontwikkelingen op gebied van zorgverbreding; 

 doen van voorstellen die leiden tot zorgverbreding. 

 

De intern begeleider voert bovenschoolse taken uit: 

 deelname aan het netwerk intern begeleiders van het samenwerkingsverband; 

 deelname aan het netwerk jeugdhulpverlening (netwerk 12-); 

 overleg voeren met ambulant begeleiders, onderwijsadviseurs en zo nodig met andere 

externe hulpverleners/instanties (Bureau Jeugdzorg/AMK, orthopedagoog/psycholoog, 

schoolmaatschappelijk werk, logopediste, Cesar therapeute, schoolarts); 

 deelname aan het scholenoverleg WSNS; 

 deelname aan studiedagen voor directeuren en intern begeleiders. 

 

Onze intern begeleider werkt op verschillende scholen en is daarnaast, binnen de Stichting Lek 

en IJssel, interne coach voor leerkrachten. Wanneer u de intern begeleider wilt spreken, 

gebeurt dit altijd in aanwezigheid van de leerkracht van uw kind. 

 


