Bij vragen, twijfel, zorgen.....
Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Bij vragen, twijfel of zorgen over de ontwikkeling of het welzijn van
uw kind, is het fijn als u bij iemand terecht kunt. De vragen kunnen zowel binnen als buiten de school
neergelegd worden.
Binnen school
Binnen de school kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de interne begeleider of de directeur.
Leerkracht
Als ouder gaat u bij zorgen of vragen over uw kind allereerst in gesprek met de leerkracht van uw kind.
Misschien herkent de leerkracht uw verhaal en heeft hij/zij adviezen of ideeën. Mogelijk heeft hij/zij een
heel andere visie op uw kind. Ook dat kan helpend zijn. Probeer samen te verkennen wat uw kind nodig
heeft om zich goed mogelijk te in de klas te ontwikkelen.
Intern begeleider
De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de manier waarop kinderen worden ondersteund bij
eventuele moeilijkheden. Een IB-er is binnen de school verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid.
De IB-er ondersteunt leerkrachten in de begeleiding van kinderen met (leer)problemen. Het kan helpend
zijn om – na het eerste gesprek met de leerkracht, waarin jullie samen verkennen hoe het met uw kind
thuis en op school gaat – een gesprek te hebben met een IB-er erbij, omdat die aanvullende kennis heeft
over de ontwikkeling van kinderen en (leer)problemen.
Directeur
De directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zo bewaakt de directeur de kwaliteit
van het onderwijs en beslist over overplaatsing of verwijdering van leerlingen. De directeur
vertegenwoordigt de school naar externe contacten en legt verantwoording af aan het bestuur. Als ouder
komt u in gesprek met de directeur als u er met de leerkracht en/of IB-er niet uitkomt.
Buiten school
Heeft u behoefte aan een luisterend oor buiten school?
Schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker (SMW) is namens de gemeente
verbonden aan school als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de
begeleiding en opvoeding van hun kind thuis. Samen met u brengt de SMW in kaart wat uw kind nodig
heeft en wat precies uw vraag als ouder is. Vervolgens kan hij of zij u begeleiden bij het vinden van de juiste
hulp. De IB-er van de basisschool kan u in contact brengen met de SMW, maar u kunt ook zelf rechtstreeks
contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin/ Jeugdteam in de gemeente waar u woont. Op
sommige scholen binnen het SWV houdt de SMW spreekuur.
Zie hieronder de adressen en telefoonnummers.
Sliedrecht
Bonkelaarhuis
0184 - 420539
Papendrecht
Sterk Papendrecht
078 - 6154741
Alblasserdam
CJG Jeugdteam
088 - 1237007
Zwijndrecht
CJG Jeugdteam
078 - 7708181
Hendrik-Ido-Ambacht Jeugdteam Ambacht 078 - 6822416

Ouder- en jeugdsteunpunt.
In elk Samenwerkingsverband komt een ouder- en jeugdinformatiepunt. Hier kunnen ouders en leerlingen
naartoe als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar
passend onderwijs.
Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij
het goed informeren van ouders en jeugdigen.
U kunt als ouder maar ook als kind in de bovenbouw/ groep 7 en 8 van een IKC (integraal kind centrum) of
school voor basisonderwijs contact opnemen met de consulent van het ouder- en jeugdsteunpunt als u/je
als ouder/kind vragen hebt, uw/je verhaal kwijt wilt of behoefte hebt aan een onafhankelijk advies.
De consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het SWV passend onderwijs Drechtsteden. Hij/zij is
een onafhankelijke professional met kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en
kent de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd (4-13 jaar).
Hij/zij denkt mee en verwijst een ouder of kind in de goede richting.

