Arrangementen
SWV Helmond-Peelland PO

Preventie en interventie
in de vertrouwde
omgeving van
uw kind

ER IS TIJDELIJK EXTRA
ONDERSTEUNING NODIG
VOOR UW KIND

Natuurlijk willen we dat alle kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen op de school van hun keuze. Voor sommige kinderen
is de ondersteuning op de school echter niet voldoende. Dat geldt
ook voor uw kind: uw zoon of dochter heeft op dit moment meer
ondersteuning nodig dan de huidige school nu kan bieden.
ZO LANG MOGELIJK IN
VERTROUWDE OMGEVING
Wij vinden het belangrijk dat uw kind op tijd de
juiste extra ondersteuning en begeleiding krijgt.
En die ondersteuning bieden we, bij voorkeur,
zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van
uw kind. Door op tijd in te zetten op preventie en
interventie, willen we voorkomen dat uw kind
het te moeilijk gaat krijgen en er op termijn
zwaardere ondersteuning nodig is.

Daarom hebben we, samen met de gemeenten
en schoolbesturen voor regulier en speciaal
onderwijs binnen ons samenwerkingsverband,
3 kortdurende arrangementen ontwikkeld.
Of uw kind in aanmerking komt voor een van
deze arrangementen wordt in een overleg met
u, het samenwerkingsverband en andere
betrokkenen vastgesteld.

DE ARRANGEMENTEN

• Ambulant arrangement
De extra ondersteuning vindt plaats op de
huidige school van uw kind. Een ambulant
begeleider van een speciale school begeleidt
en helpt uw kind en ondersteunt de leerkracht. Het traject is op maat en richt zich op
de specifieke hulpvraag van uw kind.

• Parttime arrangement
Uw kind krijgt een aantal dagdelen per week,
tijdelijk begeleiding op een school voor speciaal
onderwijs. De overige dagdelen is uw kind
aanwezig op zijn of haar eigen school. Ook dit
traject is speciaal voor uw kind op maat
samengesteld.

• Onderzoek- en ondersteuningsarrangement
Uw kind wordt tijdelijk en kortdurend overgeplaatst naar een school voor speciaal
onderwijs. Zodra uw kind weer vooruit kan
op de eigen school en de school voldoende
handvatten heeft om uw kind hierbij te
ondersteunen, wordt hij of zij teruggeplaatst.

De ondersteuning richt zich zowel op uw kind als
op de leerkracht. Het doel is altijd om uw kind
weer zo snel mogelijk terug te plaatsen op zijn of
haar huidige school.

UW KIND BLIJFT INGESCHREVEN
OP DE HUIDIGE SCHOOL
Ook bij de laatste twee arrangementen blijft uw
kind gewoon ingeschreven op zijn of haar eigen
school. Op regelmatige basis bespreekt de school
van uw zoon of dochter samen met u de voortgang en het plan voor terugstroom.

DOEL ARRANGEMENTEN:
ZO SNEL MOGELIJK TERUG NAAR
HUIDIGE SCHOOL

WE DOEN HET SAMEN MET U

Alle arrangementen worden op maat gemaakt
voor uw kind maar variëren in aanpak: van zoveel
mogelijk ondersteuning op de school van uw kind

Bij alle arrangementen werken ouders, onderwijs
en zorg nauwgezet samen vanuit de gedachte:
1 kind - 1 gezin - 1 aanpak. U krijgt ook tips en
tools om uw kind thuis te begeleiden en

tot tijdelijke ondersteuning op een speciale school.

ondersteunen.

SAMEN MET U WERKEN WE AAN EEN OPTIMALE ONTWIKKELING VAN UW KIND!

Deze arrangementen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Prodas,
Stichting PlatOO, de Widdonckschool Heibloem en de gemeenten Asten, Deurne en Someren.

MEER INFORMATIE
SWV Helmond-Peelland PO
Berkveld 19
5709 AE Helmond
0492 511 232
po@swv-peellandpo.nl
www.po.swv-peelland.nl

