Stappenplan
LIJV werkt met een stappenplan. De eerste stappen zijn voor de hele groep. Na stap 4 besluit u of
er een klassikale aanpak volgt, of er in een klein groepje wordt gewerkt, of dat er met een
individueel traject gewerkt wordt. Elke stap kan digitaal verwerkt worden. De formulieren hiervoor
vindt u op de bijbehorende CD-rom

Stap 1
Sociogram
(voor de hele groep)

Stap 2
Klassikale signalering
(voor de hele groep)

Stap 3
Leerlingenvragenlijst
(voor de hele groep)

Stap 4
Samenvatting signalering
(voor de hele groep)

Beslismoment 1
•
•
•

Groepsaanpak
Aanpak in een klein groepje
Individuele aanpak

Stap 7

Stap 5

Gesprek met de leerling

Analyselijst

(individueel / klein groepje)
1. De LIJV - LIJST geeft u extra
informatie over het welbevinden
van de leerling
2. Met behulp van het ‘Wat vind jij
spel’ kunt u het gesprek aangaan
met de leerling
3. Of speel het
kinderkwaliteitenspel-"Wie ben ik?"

(individueel)
U kunt bepalen de hele lijst in te
vullen, of een onderdeel:
• Omgaan met zichzelf
• Omgaan de leerkracht
• Omgaan met andere leerlingen
• Werkhouding

Stap 8
Conclusies
Een individueel overzicht van:
• Sociogram
• Klassikale signaleringslijst
• Leerlingenvragenlijst
• Analyselijst
• Oudervragenlijst
• Gesprek met de leerling

Groepsaanpak
U kunt denken aan:
• Bijv. De Kanjertraining
• Inzet extern begeleider

Stap 6
Oudervragenlijst
(individueel)
Wellicht een handig hulpmiddel bij
een gesprek met ouders. Laat de
lijst (op papier) van tevoren
invullen en verwerk de vragenlijst
digitaal zodat deze gebruikt kan
worden tijdens het gesprek.

Stap 9
Vragenlijst HGPD
= uitvoerige leerlingenbespreking

Beslismoment 2
•
•
•

Handelingsplan: klein groepje
Handelingsplan: individueel
Inzet extern begeleider

Stap 10
Handelingsplan
•
•
•
•
•

Probleemverkenning
Probleemverklaring
Doelen
Uitvoering
Evaluatie

Bijlagen
1. Ontwikkelingsschets van de
basisschoolleeftijd
2. Handelingssuggesties
3. Sociale vertelsels
4. Het G-G-G-G-G formulier
5. Kids' Skills
• in 4 stappen
6. Onderscheid tussen problemen
en stoornissen
7. Sociaal emotionele
ontwikkeling en storend gedrag
8. Tijdsteekproef - formulier
9. Methoden en materialen
• omgaan met zichzelf
• omgaan met anderen
• werkhouding
10. Methoden en spellen
• individueel / kleine groep
• klassikaal
11. Literatuur

