
Ib taken 

Taak Opmerking 

Eindverantwoordelijkheid - De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de groeps- 
en leerlingzorg.  

- De ib-ers zijn eindverantwoordelijk voor de groeps- en 
leerlingzorg. 

- Controleren en verzenden van verzamelde gegevens 
voor aanmelding bij externe instantie 

- Plannen van data in jaarplanning van ib- gerelateerde 
onderwerpen  

Toezicht houden op roosters 
maken 
 

- Ib-ers besluiten hoeveel begeleidingstijd welke groep/ 
leerling krijgt  

- O.a. en r.t. maken vervolgens zelf het rooster 

Opstellen en uitvoeren van het 
schoolplan 

- Met name meedenken over ib- gerelateerde 
onderwerpen 

- IB-deel halverwege en aan het einde van het jaar met 
de ib-ers evalueren 

Opstellen en uitvoeren van het 
jaarplan 

- Met name meedenken over ib- gerelateerde 
onderwerpen 

- IB-deel halverwege en aan het einde van het jaar met 
de ib-ers evalueren 

Contacten netwerk SWV - Bezoeken IB netwerkbijeenkomsten 
- Incidenteel bezoeken DIR netwerkbijeenkomsten 
- Doorgeven thuiszitters, arrangementen e.d. 

Contacten gemeente  - Rondom jeugdhulp, zorg, etc.  

Zorgbegroting - Opstellen en evalueren met directie 

Contacten en gesprekken met 
externen 

- Hulpverleners 
- (Ambulante) begeleiders 
- Schoolmaatschappelijk werk 
- Logopedie 
- Onderwijs Advies 
- Peuterspeelzalen 



- Dyslexiebehandelaars 
- Sociaal Team  
- Leerplichtambtenaar 
- Jeugdarts 
- SBO scholen 
- CVT Berséba  

Materialen en systemen 
bijhouden 

- Methodevernieuwing/ onderwijsontwikkeling 
(inclusief ICT) 

- Toetsmaterialen up- to- date houden 
- Orthotheek 
- Parnassys  
- DHH 

Bewaken en bijsturen koers van 
de school 

- Visieontwikkeling en overleg met BC en DIR 

Leidinggeven aan 
kwaliteitsontwikkeling 

- Rapportage maken 
- Bespreking resultaten in het team 
- Organiseren en leiden groepsbespreking 
- Klassenbezoeken afleggen 
- Kwaliteitszorg analyseren, ontwikkelen en bewaken 

(WMK) 

Leidinggeven aan OGW/HGW - Groepsbespreking inplannen 
- Leerlingbespreking inplannen 
- Toetskalender opstellen en bewaken 
- Toezien op juiste toepassing zorgcyclys  
- Procedures rondom signalering en begeleiding 

bewaken of opstellen 
- Leerkrachten begeleiden bij het opstellen en 

uitvoeren van het groepsplan, bewaken van de 
uitvoering 

Begeleiding en coaching 
(startende) leerkrachten 

- Zie omschrijving document. Met name gericht op 
zorg, pedagogisch klimaat e.d. 

Aansturen onderwijsassistenten 
en remedial teachers 

- Exclusief FG en BG 



Initiëren intervisie/ samen leren 
in het team 

- Plannen en leiden op een boven- of 
onderbouwvergadering 

Werving en selectie personeel  - Aanwezig bij sollicitatiegesprekken 

Begeleiden van leerlingenzorg - Coördineren van de zorg voor zorgleerlingen 
- Aanvragen TLV’s, arrangementen, AB 
- Gesprekken met ouders en leerkrachten over 

zorgleerlingen 
- Intake en begeleiding nieuwe leerlingen 
- Organiseren van het SOT 
- Beheren en bewaken van de archivering 
- Leerkrachten begeleiden bij het opstellen en 

uitvoeren van een handelingsplan, bewaken van de 
uitvoering 

- Overleg met o.a.-ers en r.t. over begeleiding 
leerlingen 

- Organiseren en leiden leerlingbespreking 
- Het verrichten van aanvullend- of diagnostisch 

onderzoek, eventueel in samenwerking met de R.T.-er 

Ondersteunen/ coachen 
leerkrachten 

- Leerkrachten helpen met analyseren en interpreteren 
van ZIEN en toetsresultaten 

- Gerichte observaties in de groep op groeps- en 
leerlingniveau 

- Adviseren inzake het juist opstellen van een 
groepsplan/ handelingsplan 

- Adviseren inzake materialen en handelingssuggesties  

Scholing - Bijhouden van vakliteratuur 
- Gespreksvaardigheden leren/ onderhouden 

Signaalfunctie Communiceren met directie bij: 
- Teveel zorg in de groep 
- ( Het ontbreken van) Leerkrachtvaardigheden 
- Signalen op groepsniveau 
- Inbreng bij de formatie 



Contact met 
hoogbegaafdheidscommissie en 
coördinator  

- Deelnemen aan commissie 
- Overleg over leerlingen (verrijkingsklas, DHH, etc.) 

  

 

 


