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Op onze school besteden we veel aandacht aan kinderen, die op de een of andere manier
extra ondersteuning nodig hebben. Dit doen we o.a. door:
- De onderwijsbehoeften van de kinderen goed in kaart te brengen: “Wat heeft dit kind
nodig”.
- Tijdens de lessen geven we de leerstof, de aandacht die de kinderen nodig hebben.
- Er komt om de twee weken een schoolmaatschappelijk werkster, die ouders, maar
ook leerkrachten kunnen raadplegen.
- Soms wordt de hulp van een extern iemand ingeroepen.
Ook ouders gaan soms te rade bij verschillende externe instanties.
Er kan veel ondersteuning geboden worden door verschillende mensen. Het is dan nodig dat
we goed met elkaar communiceren, zodat we weten welke handvatten het kind nodig heeft
om goed te functioneren of welke afspraken gemaakt zijn om het kind verder te helpen.
Om te voorkomen dat professionals niet van elkaars zorgen over jeugdigen op de hoogte zijn
en te zorgen dat zij alle relevante informatie hebben en er iemand is die de uiteindelijke
verantwoordelijke voor het totaal kan nemen, is de Verwijsindex Goeree-Overflakkee in het
leven geroepen.
Door het maken van afspraken met alle relevante ketenpartners is het mogelijk om
jeugdigen, onder andere via de Verwijsindex, vroegtijdig in beeld te krijgen. Doel van de
Verwijsindex Goeree-Overflakkee is door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar
volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben en sneller
eenduidigheid in handelen na te streven. Dat gebeurt met behulp van een eenvoudig
instrument, de Verwijsindex, en is bedoeld voor jeugdigen tussen 0 en 23 jaar. Sluitende
aanpak, en niet langs elkaar heen werken, begint bij het van elkaar weten en vervolgens
vooral samenwerken. De Verwijsindex is daarmee niets meer dan een ondersteunend
instrument voor professionals om bij zorgen de extra check te kunnen maken wie nog meer
betrokken is.
Professionals geven tijdig in de Verwijsindex een signaal af wanneer zij vaststellen dat het
opgroeien van de jeugdige met enige zorg verloopt (aan de hand van landelijk bepaalde
signaleringscriteria). Het gaat enkel over het bericht DAT er zorgen zijn. In de Verwijsindex
staat niet WAT de zorg dan is. Als blijkt dat er minimaal nog een signaal over dezelfde
jeugdige is verstuurd, dan ontstaat er een match tussen deze organisaties. Overigens zal
alleen een match ontstaan tussen organisaties die reeds een directe betrokkenheid hebben
bij de jeugdige. De organisaties zoeken vervolgens contact met elkaar om de samenwerking
ten behoeve van de geregistreerde jeugdige te starten.
Uiteraard zal in de samenwerking tussen de betrokken professionals alleen voor de
samenwerking relevante informatie worden uitgewisseld om samen met u uiteindelijk te
kunnen komen tot een sluitend aanbod. Uiteindelijk weet u het beste wat nodig is en zullen
we de samenwerking tussen de reeds betrokken organisaties met uw instemming en hulp
inzetten. Ook wij stellen altijd het belang van de jeugdige centraal.
Ook vanuit school kan een melding worden gemaakt in de Verwijsindex, er wordt alleen
aangegeven dat er zorgen zijn. Ook wordt altijd aan de ouders doorgegeven dat die melding
gedaan wordt. U hoort er altijd van, maar school heeft geen toestemming nodig om te
melden. Op onze school zijn twee collega’s belast met de taak om als contactpersoon op te
treden in deze zaken, waarvan wij vanzelf hopen dat ze niet voor zullen komen. Het zijn
Alette van Eck en Ankie van Wageningen, beiden zijn geschoold voor deze taak en zijn via de
school te bereiken. Het is een zoeken naar een juiste weg om een kind optimaal te
begeleiden naar de volwassenheid.
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