
Casus Jordy van 9 jaar oud 

Jordy zit in groep 6. Woont samen met zijn twee oudere zussen en moeder in Utrecht. Vader woont ook in Utrecht, 
Jordy is daar om het weekend. Jordy is een leerling die goed in de groep ligt, heeft veel vrienden en vriendinnen en is 
de grappenmaker van de klas. 

Sinds groep 3 heeft Jordy moeite met concentratie. Echter was er geen reden om daar extra ondersteuning op te 
zetten, de leerkrachten uit groep 3 en groep 4 konden hem waar nodig goed bij- en aansturen. Sinds vorig jaar valt hij 
steeds meer op in de klas en heeft de leerkracht moeite om Jordy actief mee te krijgen tijdens de (instructie) lessen. 

Hij is snel overprikkelt en dit lijkt zich bij Jordy te uiten in flinke woede aanvallen. Er is op dat moment nauwelijks 
contact met hem te krijgen. Het lijkt erop dat Jordy overprikkelt raakt als het plan tussen hem en de leerkracht niet 
overeenkomt.  De school heeft ondersteuning aangevraagd bij het Samenwerkingsverband. Echter wordt het steeds 
lastiger om Jordy in de klas te houden. Hij loopt bij een woede aanval de klas uit. De leerkracht staat alleen voor de klas 
en kan niet altijd achter deze leerling aan. Als tussenoplossing is er, in afstemming met ouders en JGZ, voor gekozen om 
Jordy halve dagen naar school te laten komen. Moeder herkent het gedrag niet wat Jordy op school laat zien. Vader 
wel, maar sluit niet altijd aan bij gesprekken.

1. Wat valt jou op in deze casus? 

2. Wanneer en waarom zou jij welke kernpartner willen betrekken? 

3. Welke ondersteuning vind jij passend in deze casus? 

4. Wat zou een volgende stap kunnen zijn? 

5. Welke verwachting heb je van mogelijke ondersteuning?

6. Wat is er nodig om tot goede samenwerking te komen? 


