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Taakomschrijving Intern Begeleider 

Context 

Er is een IB-er voor groep 1-2 en groep 3-8. De IB-er ondersteunt de leerkrachten in het vormgeven van de leerlingzorg en coördineert de leerlingzorg in de 

school. Daarnaast levert de IB-er een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de school zoals verwoordt in het schoolplan. De IB-er is 

zelf inhoudelijk expert en werkt daarbij ook nauw samen met andere specialisten in de school.  

 

Bijdrage voorbereiding  zorgbeleid: 

 maakt deel uit van het onderwijsteam en adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs‐ en zorgbeleid in de school; 

 adviseert de directeur ten aanzien van de aanname van nieuwe leerlingen (met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften); 

 vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid; 

 levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid op het niveau van de school, Berséba (het samenwerkingsverband) en aan de Inspectie van het 

Onderwijs. 

 

Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school: 

 stelt op basis van het zorgbeleid de jaarlijkse zorgkalender op, bewaakt de uitvoering en verzamelt toetsgegevens en/of groepsoverzichten 

 organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en draagt zorg voor de dossiervorming; 

 is voorzitter bij leerlingbesprekingen en het ondersteuningsteam; 

 coördineert de toelating van leerlingen naar een passende onderwijsplek; 

 initieert en coördineert de aanvragen voor ondersteuningsarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen; 

 organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften; 

 coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedures van aanmelding van (V)SO en LWOO l PRO; 

 coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal (basis)onderwijs in het regulier basisonderwijs. 

 

Begeleiding leraren: 

 draagt kennis over leerlingenzorg  over aan collega’s binnen de school; 

 ondersteunt de leraren en OA bij het zoeken van lesmateriaal voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften; 

 adviseert de leraren over de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften; 

 begeleidt de leraren bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen van groepsplannen, hulpplannen en 

ontwikkelingsperspectieven; 
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 begeleidt de leraren in het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren; 

 observeert individuele leerlingen in klassensituaties om advies te geven over de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften;  

 ondersteunt de leraren in contacten met ouders l verzorgers van leerlingen met ondersteuningsbehoeften. 

 

Contacten 

 Met de leraren om afspraken te maken over de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

 Met externe instanties t.b.v. overleg over de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

 Met het MT/onderwijsteam om te adviseren over de kaders van het zorgbeleid 

 Met de collega IB-er en de IB-ers van het samenwerkingsverband Berséba en/of andere scholen uit de regio 

 Met de taalcoördinator  

 


