
Een week met…Juf Wendy  

Wat leuk dat ik jullie een beetje mee kan nemen in mijn werk op SBO 

Kameleon. Ik ben juf Wendy en ik werk op maandag, donderdag en vrijdag als 

orthopedagoog op school. In mijn werk ben ik vooral ondersteunend voor de 

leerkrachten, de interne begeleiders en de kinderen natuurlijk! Ook maak ik 

de OPP’s van alle kinderen die nieuw bij ons op school komen. Ik vind zelf dat 

ik de leukste baan heb en door jullie in mijn week mee te nemen, zal ik jullie 

een beetje mee laten genieten.  

Diamanten 

Op vrijdag werk ik altijd in de Diamantenkamer. Hier krijgen leerlingen 

extra ondersteuning en hulp bij hun gedrag. Het leukste stukje hieraan 

vind ik het in- en uitchecken. Iedereen komt even vertellen hoe de dag 

gestart is en als er iets opgelost moet worden, doen we dat natuurlijk 

ook meteen. Zo kan iedereen met een prettig (groen) gevoel de klas in 

en in de  middag weer naar huis.  

Sommige kinderen werken daarnaast apart ook nog met mij aan de 

training Alles Kidzzz. In deze training leren kinderen hun emoties beter 

reguleren. We maken een emotiethermometer en doen oefeningen om je emoties te herkennen en 

te begrijpen. Ook maken we veel gebruik van de helpende gedachte: door positief te denken, kun je 

ook positiever gedrag laten zien.  

 

Beter bij de Les 

De training Beter bij de Les geef ik soms aan kinderen in de bovenbouw die moeite hebben met 

concentreren en hun werkhouding. Door veel te vertellen over hoe hun brein werkt, leren de 

kinderen hoe het bij hen werkt én wat ze kunnen doen om hun werkhouding te verbeteren. 

 

IQ-onderzoeken  

Bij alle schoolverlaters wordt aan het eind van groep 7/begin groep 8 

een IQ-onderzoek afgenomen. Dit onderzoek ondersteunt het 

schooladvies. Ook kan het soms zijn dat er in een andere groep een     

IQ-onderzoek wordt gedaan om uit te zoeken wat de mogelijkheden 

van een kind zijn. Door dit goed in beeld te brengen, kan de leerkracht 

hierop aansluiten bij de instructie in de klas.  

Wilt u meer weten over mijn werk of heeft u vragen, ben ik altijd 

bereikbaar op mijn mailadres w.kreber@wijzer.nu.  
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