
Titeldia

IB netwerk

16 februari 
Reeuwijk

21 februari 
Hardinxveld-
Giessendam



Sectiekop

Auris

Marion Verhoef  

in Reeuwijk

Ada Pieters

In Hardinxveld-

Giessendam



Sectiekop

Onderwijs 
aan een leerling
met het 

syndroom 
van Down



Afbeelding met bijschrift

Janneke Leune

Cobie 
Kerseboom

Ida Boogaard

.



Titel en opsomming

Dilemma
 Hoe verdeel je de aandacht en begeleiding van de leerkracht eerlijk tussen álle 

kinderen? Naast de leerling met Down zitten er méér leerlingen in de groep die 

extra ondersteuning nodig hebben. 

 Welke eisen stel je aan een leerling met syndroom van Down. Krijgt deze leerling 

voldoende ruimte om te ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo? Wanneer maak je 

de overstap naar het ZML onderwijs?

 Wie is er beperkt: de Downer of wij?



Afbeelding met bijschrift

Ada Verhoeff

Margot van 
Mourik

Ida Boogaard

 .



Titel en opsomming

Dilemma
 Hoe ga je om met een collega die geen affiniteit heeft met kinderen 

met Syndroom van Down, zich niet capabel voelt. 

 Is het mogelijk dat door een goede aanpak er gelijkwaardig contact 

blijft bestaan tussen de leerling met Down syndroom en zijn 

klasgenoten, zodat hij of zij geen uitzonderingspositie krijgt maar het 

‘’gewone’’ leven blijft ervaren? 

 Wat is de belangrijkste graadmeter om het juiste moment te bepalen 

om over te stappen naar ZML onderwijs? 

 Wie is er beperkt: de Downer of wij?



Sectiekop

Organisatie 
van 
onderwijs-
assistentie



Afbeelding met bijschrift

Anja Klok

Bijdrage van de 

Eben-Haëzerschool 

te Boskoop



Titel en opsomming

Dilemma

Hoe verdeel je de tijd van de OA eerlijk? 

Wat zijn daarvoor goede criteria?



Afbeelding met bijschrift

Henk van der 
Vliet

Bijdrage van de 

Calvijnschool 

te Leerdam



Titel en opsomming

Dilemma

We hebben minder handelingsplannen, 

waardoor het aantonen van geboden 

ondersteuning lastiger is. 

Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? 



Afbeelding met bijschrift

Mededelingen

Rondvraag

Sluiting
.
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