
 

 
Netwerkbijeenkomst 

Intern Begeleiders-2 

Aan: Intern begeleiders Berséba Randstad  

Van: Ton Schalk en Jan de Waard 

Betreft:  agenda IB-netwerkbijeenkomst  

Datum, plaats en tijd 16 februari 2023 

09.00-13.00 uur 

De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk 

21 februari 2023 

09.00-13.00 uur 

De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-

Giessendam 

 

Wij hopen alle intern begeleiders uit onze regio te ontmoeten op de komende twee bijeenkomsten.  

Vooraf willen wij graag weten op wie we mogen rekenen, met name voor de lunch. Daarom vragen 

wij om je per ommegaande of uiterlijk 13 februari 2023 voor 12.00 uur aan te melden via: 

https://nl.surveymonkey.com/r/GNHMPGH 

 

 

Agenda   

 

1. Opening  

 

2. Auris, experts in spraak, taal en gehoor  

Doel: Informatievoorziening 

Een medewerker van Auris verzorgt een presentatie over TOS, AB van cluster 2 en de adviesrol 

van Auris. 

 

Reeuwijk 

Marion Verhoef 

Hardinxveld-Giessendam 

Ada Pieterse 

 

3. Pauze met ruime gelegenheid tot netwerken   

 

4. Onderwijs aan leerlingen met het syndroom van Down  

Doel: informatievoorziening en meningsvorming 

Drie ervaringsdeskundigen vertellen over hun ervaring met onderwijs aan een leerling met het 

syndroom van Down: een IB-er uit het Bao, een IB-er van SO-ZML en een AB-er van de AB-

dienst Randstad. Zij gaan kort in op het proces van aanmelding en toelating, het contact met 

ouders, inzet van begeleiding vanuit het SWV en jeugdhulp. Daarna leggen ze een dilemma voor, 

waarover we in gesprek gaan.  

 

Reeuwijk 

Janneke Leune – Rehobothschool Alphen aan den Rijn 

Cobie Kerseboom – Samuëlschool ZML Gouda 

Ida Boogaard – AB Randstad 

Hardinxveld-Giessendam 

Ada Verhoeff – Adm. De Ruyterschool te Krimpen ad IJssel 

Margot van Mourik – De Rank Sliedrecht 

Ida Boogaard – AB Randstad 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/GNHMPGH
http://www.berseba.nl/wp-content/uploads/2014/09/R-agenda-ib-netwerk-2015-03.docx1.pdf


5. Organisatie van onderwijsassistentie  

Doel: Informatievoorziening en meningsvorming 

De inzet van onderwijsassistenten neemt toe. Veel scholen worstelen met de organisatie van de 

inzet van de OA-ers. OA-ers werken op verschillende werkdagen, zijn gekoppeld aan groepen 

en kinderen, hebben verschillende expertises en hun werk verschilt per school. 

Twee collega’s schetsen kort de situatie van hun school en de keuze voor een aanpak en 

organisatie. Daarna leggen ze een vraag voor aan de aanwezige collega’s, waarover we in 

gesprek gaan.  

 

Reeuwijk 

Anja Klok – Eben-Haëzerschool Boskoop 

Hardinxveld-Giessendam 

Henk van der Vliet – Calvijnschool Leerdam 

 

6. Mededelingen          

 

7. Rondvraag          

 

8. Sluiting en aansluitend een lunch       

 

 

 


