Samenvatting uitvoeringsplan aansluiting onderwijs – voorliggend veld / jeugdhulp Veldhoven
Verantwoordelijkheidsverdeling en communicatie
-

Bespreek je zorgen direct met ouders
Zoek elkaar (onderwijs/jeugdhulp) vroegtijdig op
Bij start cases speken jeugd(hulp) en school af wie regie neemt in
cases
Is zorg niet alleen onderwijsgerelateerd dan neemt
school contact op met contactpersoon CJG
Is er sprake van verzuim en/of dreigend uitval neem contact op
met LPA en SWV
Maak afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling en
verwachtingen
Neem direct contact met elkaar op als proces stokt

Ouders/verzorgers
-

Ouders direct betrekken in proces extra ondersteuning vanuit
onderwijs en/of jeugdhulp
Ouders hebben een actieve rol
Ouders moeten toestemming geven voor afstemming
Er worden geen toezeggingen gedaan zonder afstemming
In gezamenlijk overleg proces en verwachtingen afstemmen
We consulteren elkaar, eventueel geanonimiseerd

(Toeleiding naar) jeugdhulp
-

Onderwijs zorgt voor passend onderwijs en jeugdhulp voor
passende jeugdhulp. Lukt dit niet zoek naar alternatieven of geef
signaal af op gemeentelijk niveau
Gebruik signaleringssysteem zorg voor jeugd
Zorg voor een doorgaande leerlijn en een doorgaande
ondersteuningslijn
Gebruik signaleringssysteem zorg voor jeugd

Contactpersonen school

CJG

aan 't Heike/ Lineke Wijman
Berckacker/ Henny van Nunen
Brembocht / Nikki de Jong

Corina van Aarle (Lumens)
Suzan Dortmans (GGD)
Inge Scheepens (Lumens)
Renee van Dam (Lumens)

Dick Bruna/ Joanneke Wackers (groep 1 & 2)
Anne-Mieke Marks (groep 3/4/5/)
Henny van den Heuvel (groep 6/7/8)
Michele Keyzer (groep 1&2)
EigenWijs/
Nilgün Akinci
Jindra van Kessel
Heiacker/ Michèle Fleskens
Jan Baptist / Karen van Lieshout
Meerhoef/ Anja Scheerens
Op Dreef/ Elly van de Ven (RG onderbouw)

Corina van Aarle (Lumens)

Jesse van Keersop (GGD)
Jesse van Keersop (GGD)
Corina van Aarle (Lumens)
Inge Scheepens (Lumens)

Dorien Felten (RG middenbouw)
Kim Somers (RG bovenbouw)
PWA (SO)/ Hedwig Altink
Femke Ritz
De Rank/ Gijs van Vark
Verrekijker (SBO) / Claudia Kemps (onderbouw)
Hannie van Riel (bovenbouw)
Zeelsterhof/ Daïenne Verspaandonk
Zuiderbos (SO)/ Meta vd Linden

Suzanne Lormans (MEE)
Jesse van Keersop (GGD)
Anisa Dehzad (MEE)
Jesse van Keersop (GGD)
Anisa Dehzad(MEE)

Bij zeer complexe casuïstiek/ opschalen contact jeugd@veldhoven.nl
tel 14040
opnemen met de klantmanagers Jeugd:

Bron: uitvoeringsplan, contactpersonenlijst en stroomschema

