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leeftijd Cito ontwikkelinglijn gericht volgen gerichte actie vanuit externe ondersteuning
doelen op leeftijd        door leidster peuterspeelzaal

2.0  jaar 2.0 jaar
Intake

bijzonderheden?       ja externe ondersteuning 
      nee nodig?

nee                    ja
2.2 jaar 2.2 jaar

wennen            ja                    wie?
ja                      nee

vlak voor vlak voor 2.3 jr        nee externe  ondersteuning 
2.3 jaar nogmaals wennen nodig?

ontwikkelingslijn            ja nee                    ja
2.3 jaar doelen op leeftijd

observatie             ja                    wie?
         2.3 jaar
ja                      nee

direct actie nodig?         ja
    nee 

2.6 jaar 2.6 jaar: evaluatie 2.6 jaar:evaluatie
2.6 jaar gericht volgen 2.3 jr actiepunten 2.3 jr

ja                     nee naar ja             nee 
2.9 obsv

2.9 jaar:evaluatie nee externe ondersteuning 
2.9 jaar ontwikkelingslijn actiepunten 2.3 jr nodig?
2.9 jaar doelen op leeftijd ja             nee                    ja

    observatie
       2.9 jaar            ja                    wie?
ja           nee

3.0 jaar 3.0 jaar:evaluatie 3.0 jaar:evaluatie       nee externe ondersteuning 
3.0 jaar gericht volgen  2.9 jr actiepunten 2.3 jaar nodig?

ja                         nee          naar ja             nee                    ja
3.3 obsv

3.3 jaar:evaluatie
3.3 jaar actiepunten 2.3 jaar                          wie?

ja             nee 
3.3 jaar Cito  P1 ontwikkelingslijn externe ondersteuning
3.3 jaar taal en rekenen doelen op leeftijd nodig?

optioneel nee                    ja
      observatie
        3,3 jaar             ja                    wie?

      vergelijken ja                     nee       
3.6 jaar      met observatie
3.6 jaar Cito = observ 3.6 jaar:evaluatie 3.6 jaar:evaluatie nee externe ondersteuning

Cito > observ gericht volgen  3.3jr actiep. 2.9,2.3 jaar nodig?
          Cito < observ ja                nee naar ja             nee                    ja

3.9 obs

3.9 jaar Cito P2 ontwikkelingslijn 3.9 jaar:evaluatie
3.9 jaar taal en rekenen actiep.: 3.3,2.9,2.3 jr             ja                    wie?
3.9 jaar optioneel doelen op leeftijd ja                      nee

externe ondersteuning
ontwikkeling Cito nodig?
              extra     observatie nee                    ja
             gelijk 3.9 jaar
             minder ja                  nee             ja                    wie?

4.0 jaar overdracht 4.0:evaluatie 4.0 jaar:evaluatie nee externe ondersteuning
4.0 jaar basisschool        ja gericht volgen  3.9 jr actiep.:3.3,2.9.2.3 jr nodig?
4.0 jaar (bijstellen 3.9 jr.)                                   nee ja             nee                    ja

           ja                                                  wie?
koud             warm

4.3 jaar Basisschool intern begeleider
Basisobservatie peuterspeelzaal
4.3 jaar= 4.0 jr externe ondersteuning


	Blad1

