
Achtergrond 
Een basisschool in Amsterdam heeft een nieuw programma opgezet om leerlingen die dat nodig hebben extra te ondersteunen bij 
lezen en taal. Omdat de begeleiding intensief is en tijdens schooltijd plaatsvindt, werken zij samen met Onderwijshelden om dit 
programma vorm te geven.

Praktische informatie 
In de periode september-december zijn er 2 Onderwijshelden aanwezig in de school, op maandag, dinsdag en donderdag, van 
08.15 uur tot 14.15 uur. Een projectcoördinator van Onderwijshelden is aanwezig bij de start en afsluiting bij het traject en komt 
tussentijds enkele keren op bezoek om toe te zien op de kwaliteit. 

Inhoud 
De Onderwijshelden begeleiden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij lezen en taal. Dit gebeurt in kleine groepjes of 
één-op-één. De inhoud en werkvorm verschilt: het lezen van themateksten, het oefenen van de woordenschat of ‘voor-koor-doorlezen’ 
zijn bijvoorbeeld mogelijkheden. Daarnaast ontlasten zij leraren door bijkomende taken over te nemen, zoals pauzewacht of nakijkwerk.  

Onderwijshelden in de praktijk: een basisschool in Amsterdam

Inhoudelijke ondersteuning
Met Onderwijshelden bieden wij uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunt u zich met 
uw team volledig richten op uw kerntaak: het lesgeven. Onderwijshelden kunnen ingezet worden voor alle groepen en zowel binnen 
als buiten de klas. Om u hier meer inzicht in te geven, hebben wij een casus voor u uitgewerkt over één van de scholen waar wij mee 
samenwerken.
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08.15 uur Overleg met de contactpersoon van school: wat staat er vandaag op het programma? 
08.30 uur  Kleine groepjes leerlingen uit groep 3 & 4  begeleiden bij het voor-koor-doorlezen
10.00 uur  Pauzewacht tijdens het speelkwartier 
11.00 uur  Nakijkwerk: ondersteuning van de leraar van groep 7
12.00 uur  Pauze
12.30 uur  Toezicht tijdens het overblijven 
13.00 uur  Eén-op-één begeleiding van groep 8-leerlingen bij het begrijpend lezen 
14.00 uur  De dag zit erop: nog even nabespreken met de contactpersoon en dan naar huis 

In het kort

 F Facilitaire ondersteuning  
 F Ondersteuning in de klas 
 F Voorbereiding van excursies 
 F Ondersteuning bij taal en rekenen in kleine groepjes 
 F Begeleiding buiten schooltijd  
 F Lokalen klaarzetten 

 F Begeleiding naar BSO/gymles
 F Ondersteuning tijdens overblijven 
 F Surveilleren tijdens pauzes/op de gang
 F De school inrichten bij nieuwe thema’s  
 F Administratie 
 F Nakijkwerk
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