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SAMENWERKINGSVERBAND

R i j n  &  G e l d e r s e  V a l l e i

Hoe zit het praktisch?
Indicaties voor plaatsing verlopen zowel via het multidisciplinair 

overleg (MDO) Jonge Kind als via het Samenwerkingsverband 

Rijn & Gelderse Vallei. Voor beiden kunt u contact opnemen met 

de steunpuntcoördinator van het Samenwerkingsverband regio 

Barneveld: 06 335 922 74

Schooldagen en tijden:

maandag  8.30 uur tot 14.00 uur

dinsdag  8.30 uur tot 14.00 uur

woensdag 8.30 uur tot 14.00 uur

donderdag 8.30 uur tot 14.00 uur

vrijdag  vrij

De observatieklas bevindt zich in het gebouw van De Vogelhorst,  

Ds. E. Fransenlaan 1, 3772 TX Barneveld.

Voor meer informatie kunt u bellen met de steunpuntcoördinator 

van het samenwerkingsverband regio Barneveld: 06 448 259 57



Voor wie is de observatieklas?
In de observatieklas zitten kinderen tussen 4 en 6 jaar waarvan nog 

niet duidelijk is wat de beste school voor hen is. Bijvoorbeeld omdat 

zij moeilijk te begrijpen gedrag laten zien. Of omdat zij al van jongs af 

aan een complex verlopende ontwikkeling doormaken. Soms kun je 

op deze jonge leeftijd nog niet goed bepalen wat een kind nodig heeft 

om zich te ontwikkelen.  

De observatieklas is dan een goede plek om samen te kijken welke 

behoeftes uw kind heeft en op welke school hij/zij zich daarna het 

beste kan ontwikkelen.

Wat doet de observatieklas?
Kinderen zitten één jaar in deze groep van maximaal 10 kinderen. 

Tijdens dit jaar wordt er intensief geobserveerd en gewerkt aan 

doelen speciaal voor uw kind. De kinderen werken bijvoorbeeld 

aan doelen op het gebied van zelfvertrouwen, werkhouding, 

taakgerichtheid, het opvolgen van opdrachten, samen zijn en (samen) 

spelen met andere kinderen, luisteren, het zich eigen maken van 

regels en vaardigheden op het gebied van 

emotieregulatie. In de groep werken een 

leerkracht en een sociotherapeut. 

Zij zijn het eerste aanspreekpunt 

voor ouders en zij houden u 

op de hoogte door middel 

van een logboek, de mail 

of persoonlijk contact. Het 

logboek is een dagelijkse 

rapportage/observatie van 

uw kind, die u wekelijks 

gemaild krijgt.  

We krijgen vaak te horen dat ouders dit erg waarderen omdat ze op 

deze manier goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van 

hun kind.

Omdat uit onderzoek blijkt dat nauwe samenwerking met thuis ervoor 

zorgt dat de ontwikkeling van het kind sneller en beter verloopt, is er 

aan de groep ook een thuisbegeleider van het centrum jeugd en gezin 

verbonden. Zij kan u helpen bij eventuele opvoedvraagstukken. 

En wat gebeurt er verder?
Naast de leerkracht en de sociotherapeut in de klas wordt 

er nauw samengewerkt met een aantal mensen buiten de 

groep; een GZ-psycholoog, de steunpuntcoördinator van het 

samenwerkingsverband en de thuisbegeleider van het CJG. Zij 

stellen, na ongeveer 6 weken, samen met ouders en/of opvoeders 

een behandel- en onderwijsplan op met doelen. Daarna bespreken we 

de ontwikkeling van uw kind in evaluatiegesprekken die ongeveer 

eens in de 10 weken plaatsvinden. Het doel van deze gesprekken is 

om uiteindelijk tot een goede schoolkeuze te komen voor uw kind.


