Bijlage 1
Partners van de school

SMW
Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.
Haar naam is Mevrouw Tineke Knape. Zij komt om de week op de school. In samenwerking
met de leerkracht en de interne begeleider kan ze betrokken worden bij de zorg rond het
kind op school.
Ook kunnen ouders zelf wanneer ze zorgen hebben een gesprek aanvragen met de
schoolmaatschappelijk werker.
De school weet wanneer de maatschappelijk werker aanwezig is en kan u verder informeren.
Het CJG en de SMW hebben regelmatig overleg met de ib’er Dit overleg noemen we een SOT
(Schoolondersteuningsteam). In dit overleg zoeken we samen naar een passende
begeleiding of ondersteuning van de leerling of de leerkracht. U wordt altijd op de hoogte
gesteld als uw kind in dit overleg ter sprake gebracht wordt. En u wordt na afloop op de
hoogte gesteld van het advies.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Via het centrum voor Jeugd en Gezin regelt de schoolarts en de jeugdverpleegkundige
jaarlijks een onderzoek voor groep 2 en groep 7 van de school. Bijzonderheden worden
doorgegeven aan de leerkrachten d.m.v. een gesprek. De jeugdverpleegkundige en de SMW
hebben regelmatig overleg om de school te adviseren in de juiste ondersteuning voor de
leerling of de leerkracht.
Als u het nodig vindt biedt het CJG u en uw kind advies en ondersteuning. Voor meer
informatie verwijzen we naar www.cjggo.nl
Jeugdondersteuningsteam (JOT)
Het JOT is er voor alle ouders, jeugdigen en professionals op Goeree-Overflakkee die vragen
hebben over opgroeien en opvoeden van jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
Soms wordt ouders geadviseerd zich aan te melden bij het JOT. Dat kan in samenwerking
met de school. Ouders melden zich met hun ondersteuningsvraag bij het JOT.
Het JOT is telefonisch te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur via het algemene
telefoonnummer van de gemeente Goeree-Overflakkee: 14 0187. U kunt ook een e-mail
sturen naar jotgo@goeree-overflakkee.nl. Het bezoekadres is: De Dillenburg, Juliana van
Stolberglaan, 3241 GL Middelharnis.
SWV
Om een passende plek voor elk kind op Goeree-Overflakkee mogelijk te maken, werken alle
basisscholen en besturen samen en zijn ze aangesloten bij de stichting Passend Primair
Onderwijs Goeree Overflakkee. Het gebied van het samenwerkingsverband valt samen met
de grenzen van Goeree-Overflakkee en bevat dus het hele eiland. U kunt daarover meer
lezen op de website: http://www.swvgo.nl/
Gebouwen Onderhoud Maatschappij (GOM)
Twee medewerksters van de GOM verzorgen dagelijks de klassen, gangen, entree en
sanitaire ruimtes.

Tussen Schoolse Opvang (TSO) of overblijfmogelijkheden
Het is mogelijk om op school over te blijven, de kosten bedragen per €1,65. Als de kinderen
gebruik maken van de overblijfmogelijkheden, geven ouders hun kinderen op in het
registratiesysteem van de overblijf Isy. De betaling loopt ook via dit systeem.
Buitenschoolse opvang
Na schooltijd is er ook mogelijkheid tot opvang van uw kind(eren). Dit kan in ‘Het
Speelhuus’, Olympiaweg 30, tel. 0187-481915, of bij ‘Kibeo’,voor meer informatie kunt u
contact opnemen met klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250, of ‘Het Kinderpaleis’,
Langeweg 54, tel. 0187-477016. Zij zorgen voor vervoer van school naar de opvang met een
taxibusje.
Kindwijsscholen
Via het directie-overleg van Kindwijs wordt contact met de andere christelijke basisscholen
onderhouden.

