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Schoolondersteuningsteam  
Door school bent u uitgenodigd voor het SOT-overleg. De afkorting SOT staat voor  
Schoolondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de intern begeleider van de school, de leerkracht 
van uw kind, de jeugdprofessional vanuit Team Jeugd en de gedrags-wetenschapper van het 
samenwerkingsverband. Soms sluiten bij het SOT ook andere experts aan, zoals een 
jeugdverpleegkundige. 

Het doel van een SOT  
Het doel van een SOT-bespreking is om tot een passend aanbod komen voor het onderwijs en 
indien gewenst ook voor u in de thuissituatie.  
 
Het SOT is de schakel tussen enerzijds de onderwijsbehoeften van het kind, de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht/school en de ouders en anderzijds de 
mogelijkheden van het onderwijs en (preventieve) opgroei- en opvoedinterventies van  
(jeugd-) zorgaanbieders. 
 

 

 

“Centraal staat steeds de vraag ‘wat heeft uw kind, met deze 
leerkracht, in deze groep, in uw gezin nodig?” 
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Het verloop van het SOT 
Binnen ons samenwerkingsverband werkt iedere school met SOT’s. Een SOT-bespreking vindt 
(in principe) 6 keer per schooljaar plaats. Per leerling wordt maximaal 30 minuten tijd 
gereserveerd. Er wordt een handelingsgericht arrangeeroverleg (HIA) ingepland, als blijkt dat er 
meer tijd en/of expertise nodig is.  
 

“De focus ligt zo min mogelijk op dat ‘wat niet goed gaat’,  
maar juist op dat ‘wat er nódig is” 

 
Het SOT-overleg is een kort overleg van maximaal een half uur, waarin wordt verkend wat uw 
kind, de leerkracht en u als gezin nodig heeft. Centraal staat steeds de vraag ‘wat heeft uw 
kind, met deze leerkracht, in deze groep, in uw gezin nodig?’ De focus ligt zo min mogelijk op 
dat ‘wat niet goed gaat’, maar juist op dat ‘wat er nódig is’, waarbij een appel wordt gedaan op 
de mogelijkheden van alle betrokken partijen. Daardoor is maatwerk mogelijk.  

De privacy van uw kind  
Tijdens het SOT wordt een beknopt verslag gemaakt Dit verslag wordt, nadat u dit heeft 
ondertekend, beveiligd opgeslagen in het leerlingvolgsysteem van de school (ParnasSys). 
Zodra er een vervolgoverleg nodig is, wordt dit verslag erbij gehouden. Het is belangrijk om te 
weten dat wij zonder uw schriftelijke toestemming geen informatie verstrekken aan derden. 

Het vervolg  
Na het SOT-overleg worden de besproken acties uitgezet. Na afloop van het SOT wordt met u 
overlegd op welke manier er een vervolg aan dit gesprek wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn dat u voor een volgend SOT wordt uitgenodigd of dat er een HIA-gesprek wordt gepland.  
 
Wat een HIA-gesprek inhoudt, leest u in de aparte brochure voor ouders. 
 
 
 

“Ik ben er trots op dat we in ons samenwerkingsverband de kunst 
verstaan om zowel vanuit idealisme als vanuit realiteitszin te kijken 

naar de mogelijkheden voor kinderen. Telkens in goed overleg met alle 
betrokkenen, waaronder zeker de gedragswetenschappers. Het is en 

blijft maatwerk en we zijn in staat een beredeneerd aanbod te 
organiseren, dat werkelijk in het belang is van het kind.” 

 
Jack Nuijten, directeur basisschool De Springplank  

& basisschool St. Maarten 
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SWV Brabantse Wal 
 
Adres 
Rijtuigweg 12 
4611 EL Bergen op Zoom 
 
 
Telefoon 0164 - 745 091  
secretariaat@swvbrabantsewal.nl 
 
www.swvbrabantsewal.nl 
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