
De Intern Begeleider 

Kinderen kunnen in hun ontwikkeling problemen ervaren op sociaal en cognitief gebied. Deze 
kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen de 
leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit 
van invloed zijn op zijn/haar gedrag. We vinden het heel belangrijk dat ons IKC voor de kinderen een 
prettige en veilige plek is. 

Wanneer wij binnen de basisschool problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale 
ondersteuning nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider (IB’er) kunnen dan nader onderzoek 
doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen 
observeren. 

Binnen ons IKC hebben we een intern begeleider: Judith Klaassen. Zij heeft regelmatig gesprekken 
met de groepsleerkrachten waarbij de leerlingen worden besproken. Zij ondersteunt de leerkrachten 
bij het signaleren van eventuele problemen, het opstellen van de plannen en helpt bij het verder 
uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp. Ook kan de intern begeleider benaderd worden 
door een pedagogisch medewerker om mee te denken in de ontwikkeling van de (jonge) kinderen. 
De intern begeleider is tevens contactpersoon voor het Samenwerkingsverband Passend Wijs. 
 
Wanneer u zorgen heeft over uw kind is de leerkracht of pedagogisch medewerker in eerste instantie 
het aanspreekpunt om uw zorgen te bespreken. De groepsleerkracht of pedagogisch medewerker 
kan wanneer dat nodig is een gesprek aanvragen bij de intern begeleider. Wanneer de zorgen blijven 
en er geen duidelijke oplossing ligt kunt u als ouder ook contact opnemen met de intern begeleider. 
Zij zal dan samen met u en de leerkracht of pedagogisch medewerker kijken hoe de problemen 
opgelost zouden kunnen worden. 
 
 
.  

Intern begeleider IKC de Vonkenmorgen 
Judith Klaassen 
06-82304915 
j.klaassen@delinge.nl 
werkdagen: 
onderbouw: maandag en dinsdag 
bovenbouw: donderdag en vrijdag (tot 14.00 uur) 
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