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Beste leerkracht, acht – website  

In deze tijd wordt het nodige van onze wendbaarheid gevergd. Gelukkig hebben we de kwaliteit van 
onderwijs, mede dankzij jullie inspanningen, voor een belangrijk deel weten te behouden.  

Pilot Impulsklas online in mei en juni  
Juist nu is het extra belangrijk om de driehoek kind-school-ouder te ondersteunen en te verstevigen. 
Het SWV Helmond-Peelland PO en de Impulsklas hebben hiervoor gezamenlijk de Impulsklas online 
ontwikkeld. Doel: ervoor zorgen dat leerlingen, die onze extra aandacht nodig hebben, de aansluiting 
met school blijven houden.  
In de maanden mei en juni van dit schooljaar bieden we deze werkwijze in pilotvorm aan en nodigen 
wij scholen uit om hiervan gebruik te maken.  

Doelgroep Impulsklas online 
In principe is de Impulsklas online voor alle basisschoolleerlingen die extra ondersteuning kunnen 
gebruiken. Het is met name bedoeld voor leerlingen die vastlopen op het gebied van 
taak/werkhouding, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Criteria om in aanmerking te komen voor de Impulsklas online 

• Er is een hulpvraag vanuit de driehoek kind-school-ouder. 
• De hulpvraag gaat verder dan de basisondersteuning die een leerkracht kan bieden binnen 

de zorgstructuur van de eigen school. 
• De inschatting is dat de interventie helpend zal zijn. 
• Er is geen andere behandeling waardoor deze interventie verwarrend zou werken.  

De ondersteuning 
• Korte consultatie of intake. Samen bespreken we wat de beste handelswijze is in een 

specifieke casus kind-school-ouder.  
• Uitgebreide bespreking casuïstiek; we gaan dieper in op de achtergronden en zoeken samen 

naar wat werkt. 
• Webinar voor leerkrachten ‘Online coaching van ouders en leerlingen’. 
• Individuele begeleiding op afstand van leerling, leerkracht en ouder door de 

Impulsklascoach. 
• Groepsbegeleiding op afstand van leerling-leerkracht-ouder door Impulsklascoach. 

 
Meer informatie of vragen? 
Ga naar onze website (link naar Impulsklas online) of stuur een mail naar: impulsonline@swv-
peellandpo.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
 
 


