Extra ondersteuning door Intern Begeleider
SKH vindt dat ieder kind recht heeft op een optimale ontwikkeling. We aanvaarden elk
kind zoals het is, en proberen het in zijn/haar eigen tempo en op zijn/haar eigen manier
te laten meegaan binnen de groep. Sommige peuters vallen op in de groep door hun
gedrag. Zo’n peuter wordt door de pedagogisch medewerker extra goed in de gaten
gehouden.
Je ziet vaak dat bepaald opvallend gedrag tijdelijk is en er een duidelijk verband is met
omstandigheden thuis of op de speelzaal (zoals nog moeten wennen, de
Sinterklaasstress, gezinsuitbreiding thuis, nieuwe pedagogisch medewerker, veel nieuwe
kinderen in de groep, lichamelijk niet in orde zijn, een verhuizing, scheiding etc.).
Contact tussen ouder en pedagogisch medewerker kan al voldoende zijn om het gedrag
te verklaren.
Soms is er geen aantoonbare oorzaak voor het opvallende gedrag. De pedagogisch
medewerker zal dan in overleg en afstemming met de ouders via gerichte observaties
proberen erachter te komen wat er aan de hand is en welke aanpak het beste werkt.
Ditzelfde kan gebeuren op aanvraag van de ouders.
Soms blijven ouders en/of pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over de
ontwikkeling. Het kan zijn dat er weinig verandering, verbetering of vooruitgang is waar
te nemen.
Ouders en pedagogisch medewerkers zullen dan in gezamenlijk overleg bekijken welke
stappen verder gezet kunnen worden.
Taken van de pedagogisch medewerker
Een pedagogisch medewerker signaleert, observeert en maakt een inschatting of
opvallend gedrag bij een kind als zorgelijk moet worden opgevat of niet. Zij zoekt een
manier van omgaan met het kind in de groep. Dit in samenspraak met collega’s, de
ouders en eventueel andere deskundigen.
Samen met de ouders bekijkt zij welke stappen nodig zijn. Ze ondersteunt de ouders
daarin. Een pedagogisch medewerker stelt geen diagnose. Daarvoor is een specifieke
deskundigheid nodig. Dit onderdeel wordt overgelaten aan deskundigen op dit terrein.
Taken van de Intern Begeleider (IB-er)
Binnen SKH is een Intern Begeleider werkzaam die de pedagogisch medewerkers
ondersteunt bij hun werkzaamheden en hen begeleid bij de vormgeving van de
voorschoolse educatie. Wanneer er vragen of zorgen zijn rondom het gedrag, de
ontwikkeling of het welbevinden van een kind kan de pedagogisch medewerker, in
afstemming met ouders, de Intern Begeleider om advies vragen. De Intern Begeleider
kan eventueel ook komen observeren op de groep, kan aanwezig zijn bij de gesprekken
met ouders en kan ouders indien nodig en gewenst ondersteunen bij het inzetten van
specifieke ondersteuning door andere organisaties.
Ook kan de intern Begeleider om advies gevraagd worden bij peuters met een
ontwikkelingsvoorsprong.
De IB-er is daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering
van het zorgbeleid van de SKH .Zij draagt zorg voor een doorgaande leerlijn naar het
basisonderwijs en voert in veel gevallen de zogenaamde warme overdrachtsgesprekken
van VVE-peuters met scholen.

De IB-er is werkzaam van maandag t/m donderdag en ook voor ouders direct bereikbaar via
ib@skh-harderwijk.nl

Zorgstructuur
Schematisch weergegeven ziet de zorgstructuur er als volgt uit:
Intakegesprek/
Overdracht

Uitwisseling
ped mdw/ ouder
verloopt
mondeling
(overdracht)

Geen zorgen/
twijfel vanuit pmw
en/of ouders

vragen,twijfels of zorgen over het
gedrag, de ontwikkeling en /of het
welbevinden van een kind.

De vragen/twijfels/zorgen worden besproken met
ouders. Ouders ontvangen indien wenselijk/mogelijk
tips van de pedagogisch medewerker en er is
afstemming over de gezamenlijke aanpak. Evt
consultatie van Intern begeleider.

Zorgen/ twijfels
zijn groot

Kindbespreking in teamvergadering.
Intern Begeleider aanwezig. Afspraken
naar aanleiding van kindbespreking
schriftelijk vastleggen en bespreken met
ouders

Zorgen/twijfels
zijn er na afgesproken periode nog
steeds

Gesprek ouders / pedagogisch
medewerker /IB

(Vervolg)afspraken, plan van aanpak en
evt doorverwijzing worden schriftelijk
vastgelegd

