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Maandag  
De week is begonnen met een 

ONL-dyslexieonderzoek op het HCO.  
Na het onderzoek heb ik, onder het genot 

van een kop koffie, wat bijgekletst met collega’s over 
het weekend. Daarna heb ik het onderzoek uitgewerkt. 
In de middag heb ik intakegesprekken gevoerd voor 
drie individuele Zorg in Onderwijstrajecten 1 . Dit heb 
ik via Teams gedaan, samen met mijn regiebehandelaar, 
de ouders, leerkrachten en intern begeleider. Ik heb zin 
om met deze drie leerlingen te werken! 

Dinsdag  
Gestart met een observatie van een leerling in groep 2 
van de Ds. W.E. Den Hertogschool. Daarna heb ik bij het 
kind een non-verbale intelligentietest afgenomen 2 . 
Na afloop mocht het een leuke beloning uitkiezen.  
Op het HCO heb ik met een collega nagedacht over  
een goede aanpak van deze leerling. Ik heb de resul-
taten geanalyseerd en gewerkt aan het verslag. De dag 
heb ik afgesloten met een kennismakingsgesprek op 
basisschool De Piramide in Rijswijk. We hebben onder 
andere besproken welk leerlingzorgpakket zij hebben 
ingekocht. Ook de AVG-wetgeving is besproken met 
directeur S.Z. en de twee intern begeleiders A.G. en  
B. de V. 3

Woensdag  
Een vrije dag. Een dag die ik heb ingevuld met  
een cursus ‘ADHD: Diagnostiek en behandeling’ in 
Amsterdam 4 . Naast dat het interessant en leerzaam 
is, kan ik dit goed gebruiken voor mijn postmaster-
opleiding Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Donderdag  
In de ochtend heb ik samen met mijn collega op de 
Anne Frankschool de NIO afgenomen in groep 8 5 . 
Daarna op het HCO mail bijgewerkt, wat administratie 
gedaan en gewerkt aan onderzoeksverslagen. Ver-
volgens bij een school een ONL-dyslexieadviesgesprek 
afgenomen. Mijn dag sloot ik af bij weer een andere 
school, waar ik een intakegesprek met leerkracht en 
ouders voor een nieuw onderzoek heb gevoerd.

Vrijdag 
Een vrije dag. Vrijdag is mijn studiedag. Vandaag heb  
ik literatuur gelezen ter voorbereiding van de 2-daagse 
cursus ‘Geweldloos verzet’ 6 . 

Naam: Christy Liu-van Dorp, 
Onderwijsadviseur/Kinder- en 
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c.liu@hco.nl
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‘Ik heb zin om met deze leerlingen 
te werken!’
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