6. De externe contacten

6.1 Bibliotheek
Tussen de school en de bibliotheek is er een intensief contact met als
gezamenlijk streven: leesbevordering.
Het stimuleren van leesplezier is hierbij van groot belang en dat wordt
nagestreefd door de volgende activiteiten.
 Leesbevorderingactiviteiten: o.a. een leesbad na de zomervakantie,
 Kinderboekenweek: bezoek van de groep aan bibliotheek+speciaal
programma
 Leesprogramma's.
 Voorleeswedstrijden: de voorleeskampioen van de school kan via een
plaatselijke ronde doorgaan naar de regionale wedstrijd.
De bibliobus is met ingang van april 2015 (helaas) opgeheven in Beek.
Met gemeente, bibliotheek en school wordt overleg gevoerd over een
eventueel alternatief.
6.2 Externe adviseurs
Onze school maakt gebruik van de diensten van externe adviseurs. Zij
adviseren en begeleiden onze school op twee manieren:
 Begeleiding door een orthopedagoog. Hieronder vallen gesprekken
over leerlingen, evt. onderzoeken van leerlingen (altijd in overleg met
de ouders). De orthopedagoog is in dienst van onze Stichting PRO8.
 Begeleiding team door een onderwijsadviseur. Hierbij moet u denken
aan veranderingen binnen het onderwijs bijv. op het gebied van
taal/lees/rekenonderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling, werken
met groepsplannen, didactisch handelen en coöperatieve
werkvormen.

6.3 Jeugdgezondheidszorg

Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) Basisonderwijs
De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland verandert vanaf het schooljaar 2014
- 2015 haar werkwijze. Dit houdt in dat wij op school vaker beschikbaar zijn voor kinderen, ouders
en leerkrachten. Wij houden open spreekuren, begeleiden risicokinderen en bieden extra
ondersteuning bij schoolgezondheidsbeleid. Tijdens de schoolperiode zijn er verschillende momenten
waarop wij kinderen, ouders en leerkrachten zien:
Vierjarigen

Een JGZ-team neemt de zorg van het consultatiebureau over. Dit team bestaat
uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopediste, assistente
jeugdgezondheidszorg en een Gezonde School-adviseur.

Vier- en vijfjarigen U en de leerkracht krijgen een vragenlijst om de spraak- en taalontwikkeling
van uw kind te beoordelen. Een logopedist bekijkt deze vragenlijsten en nodigt
uw kind uit voor een spraak- taalscreening als dat nodig is. Tijdens deze
screening let de logopedist op: stem, spraak, taal, luistervaardigheden en
mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist uw kind
door naar een vrijgevestigd logopedist.
Vijfjarigen

De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij uw kind.
Tenzij er specifieke aandachtspunten zijn, want dan doet de jeugdarts dit. Het
onderzoek bestaat uit: meten en wegen en een gehoor- en oogtest. Het is
belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. U kunt dan zelf ook
gespreksonderwerpen inbrengen.

Negenjarigen

Wij meten en wegen uw kind opnieuw. Daarnaast krijgt uw kind een
uitnodiging voor:
-

de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond
de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio

Groep 7

In overleg met school geven wij een informatieve en interactieve bijeenkomst
over leefstijl en gezondheidsthema’s, zoals: overgewicht, voeding, bewegen,
mediawijsheid, genotmiddelen en seksuele gezondheid.

Meet- en weeg-

De assistente JGZ doet dit schooljaar een meet- en weegonderzoek bij alle

moment

kinderen van 9 jaar of ouder die nog niet zijn gewogen en gemeten.

Inloopspreekuren

Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De
jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding,
psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding,
zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts
in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: gehoor, zicht, groei,
ontwikkeling en gedrag. U kunt op school navragen wanneer er spreekuren
zijn.
Team Jeugdgezondheidszorg
Het team JGZ van uw school bestaat uit de volgende personen:

Jeugdarts

Naam
Mieke Berghuis

Telefoon
0884433517

E-mail
m.berghuis@ggdnog.nl

Jeugdverpleegkundige

Daisy Birahy

0884433514

birahyd@ggdnog.nl

Logopediste

Marianne Schot

0884433306

m.schot@ggdnog.nl

Assistente JGZ

Betsie Nuijten

0884433272

b.nuijten@ggdnog.nl

Gezonde school adviseur

Noortje Wolters

0884433596

n.wolters@ggdnog.nl

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust
contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op
nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.
Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij
mailen of chatten met een jeugdarts.
Iedere gemeente in Nederland heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). GGD Noord- en Oost-Gelderland is
onderdeel van het CJG. Ouders en jongeren kunnen hier terecht voor advies en informatie over opvoeden, opgroeien en
gezondheid. Kijk op www.cjg.nl voor meer informatie.

6.4 Logopedie
De uitgebreide logopedische screening door de logopedist is door
gemeentelijke bezuinigingen komen te vervallen. Wel kunnen in groep 12 kinderen, door de leerkracht, worden aangemeld voor een
logopedische screening.
6.5 Werkgroep Preventie Hoofdluis (WPH)
Deze werkgroep bestaat uit een aantal ouders die na iedere
schoolvakantie de kinderen controleren op hoofdluis. U, als ouder, dient
er dan voor te zorgen dat uw kind(eren) die dag geen haarspelden, gel

en/of haarlak in hun haar hebben. De controles zullen plaatsvinden in de
week na de zomer-, herfst-, kerst- , voorjaars- en meivakantie. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van school. tel.
531453. In hoofdstuk 12.10 staat wat gedaan kan worden als er
hoofdluis wordt geconstateerd.

6.6 Culturele Jeugdvorming
De Werkgroep Culturele Jeugdvorming Bergh heeft tot doel leerlingen
van de basisscholen te laten kennismaken met diverse kunstuitingen,
zoals drama, dans,muziek, museumbezoek, film. De kosten hieraan
verbonden worden grotendeels gedekt door de school. Ook van de
ouders/verzorgers wordt een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is al
opgenomen in de ouderbijdrage. Het schoolbestuur geeft eveneens een
jaarlijkse bijdrage. Het programma CJV is onderdeel van de
cultuureducatie.
6.7 Typen
De leerlingen van groep 6, 7 kunnen deelnemen aan een typecursus.
(inschrijven in groep 5, 6). Wie nog in groep 8 wil kan alsnog met groep
7 meedoen. Deze cursus wordt verzorgd door IMB-opleidingen, een
erkend instituut, in het schoolgebouw op de woensdagmiddag.
6.8 Muziekschool
In het schooljaar 2016-2017 zal in groep 4 weer AMV (algemene
muzikale vorming) gegeven worden door een medewerker van de
muziekschool.
6.9 CITO
In alle groepen worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen, die
zijn gemaakt door het CITO. Zie ook hoofdstuk 4.2.5: toetskalender.
Het vervolgonderwijs stelt voor toelating een toets verplicht, naast het
advies van de leerkracht van groep 8. Groep 8 neemt deel aan de CitoEindtoets. In het schooljaar 2014-2015 is het afnamemoment van deze
toets verplaatst van februari naar april. Zie ook hoofdstuk 4.2.9.

6.10 Centrum voor Jeugd en Gezin en Schoolmaatschappelijk werk
Vragen over opvoeden of opgroeien?
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Montferland
kan iedereen terecht met alle vragen over opvoeden en
opgroeien.
Dit kunnen eenvoudige opvoedvragen zijn, bijvoorbeeld over
hoe om te
gaan met lastig gedrag. Of vragen over de ontwikkeling van uw kind, problemen thuis of op
school, of bij het omgaan met beperkingen van uw kind . Ook wanneer er meer of ernstiger
problemen zijn in het gezin of er is intensieve hulp nodig voor uw kind of gezin kunt u
terecht bij het CJG.
Bij het CJG werken professionals met verschillende achtergronden en veel ervaring in de
zorg voor jeugd.
Zij kunnen met u meedenken, informatie en advies geven en (kortdurend) ondersteuning
bieden.
Als dat nodig is kan via het CJG meer intensieve of specialistische jeugdzorg worden
ingezet.
Het CJG organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor ouders bijvoorbeeld over omgaan
met druk gedrag, grenzen stellen,gezondheid, pestgedrag en social media.
Ook als u zelf een groepje ouders bij elkaar heeft, kunt u een CJG medewerker uitnodigen
om samen een thema te bespreken.
Kijk voor informatie en tips over opvoeden en voor activiteiten eens op de website
www.cjgmontferland.nl
Aan elke school in Montferland is vanuit het CJG een schoolmaatschappelijk werker
verbonden. Voor uw school is dat Henrieke Schiltkamp.
Zij neemt deel aan het ondersteuningsteam op school en is aanspreekpunt voor de intern
begeleider. Zo kan in een vroeg stadium ondersteuning geboden worden.
Samen met ouders en school gaat zij op zoek naar oplossingen.
Dit kan door informatie en advies te geven of kortdurende ondersteuning te bieden. Blijkt er
meer nodig te zijn, dan helpt zij bij het inschakelen van de juiste hulp.
Als u met haar in contact wilt komen, meld dit dan bij uw intern begeleider.
Contact
U kunt ons bellen, mailen of binnenlopen tijdens spreekuren (di. en do. 9.00-11.00 uur)
"Gouden Handen" Emmerikseweg 17 's-Heerenberg
0134-357484
cjg@montferland.info
Het CJG werkt nauw samen met het Sociaal Team van de gemeente Montferland.
Zij zijn er voor vragen van volwassenen over wonen, dagbesteding, financiën, ondersteuning
, aanpassing en vervoer. Het Sociaal Team is eveneens gehuisvest in de Gouden Handen.
In 2016 zal de toegang van het CJG en het Sociaal Team samengevoegd worden.

Locatie Didam Gezondheidscentrum Panhuis 52
6941 BZ
Didam
0316-227557 Locatie ’s Bergh Gouden Handen
17 7041 AV ’s Heerenberg
0314-357484
cjg@montferland.info www.cjgmontferland.nl

Emmeriksweg

6.11. Verwijsindex
Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De
Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van
verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern
begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een
signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind
tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere
hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de
Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen
professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen
en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik
van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u
daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op
www.verwijsindex-achterhoek.nl
6.12. Opleidingsschool
Het Rondeel is een Opleidingsschool voor de Pabo.
Opleiden in school is een samenwerkingsverband van scholen met
Iselinge Hogeschool.
Dit houdt in dat de coördinatie van de stages en de beoordeling van
studenten wordt overgedragen aan een Interne Opleider van de
basisschool. Op onze school is dat Monique de Goede. Naast de Interne
Opleider blijven de leerkrachten als mentor de studenten begeleiden.
Door opleidingschool te zijn heeft Het Rondeel de mogelijkheid om
studenten van de lerarenopleiding een stageplek te bieden. In
verschillende groepen zullen ook in het schooljaar 2016-2017 studenten
van de lerarenopleiding (Pabo) stage lopen.
Door de inzet van studenten wordt ook gezorgd voor extra
ondersteuning in de groepen.
We begeleiden tevens studenten van het Graafschapcollege (een MBOopleiding). Jaarlijks ontvangen we stagiaires onderwijsassistent en
incidenteel studenten Sport en Beweging.

