Samenwerken met verschillende partners
Binnen IKC Driemaster werken wij met verschillende partners in de school. Partners die ons
ondersteunen het onderwijs af te stemmen op de leerling of de begeleiding en zorg af te stemmen.
Met de volgende partners werken wij onder andere samen:

GGD: Schoolarts en Centrum Jeugd en gezin
Regelmatig bezoekt de schoolarts of een verpleegkundige onze school. Controle van de zintuigen is in
hoofdzaak de taak van de verpleegkundige terwijl de schoolarts uitgebreidere onderzoeken voor
haar rekening neemt. Voor ieder onderzoek ontvangt u bericht. Bij problemen kunnen de
leerkrachten in overleg met de ouders, de schoolarts ook gedurende het schooljaar om advies vragen
voor de kinderen. Ouders kunnen ook op eigen initiatief advies vragen aan de schoolarts.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor iedereen met vragen over opvoeden en opgroeien
van kinderen en jongeren in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar. In het CJG werken verschillende
organisaties samen op het gebied van jeugd, zorg en onderwijs.
Op de website www.cjgdenhelder.nl kunt u op ieder gewenst moment informatie vinden over het
opvoeden van uw kind of een vraag stellen. Ook kunt u de ‘veelgestelde vragen’ bekijken. De
informatie is ingedeeld per leeftijdscategorie, zodat u snel de informatie vindt die u zoekt.
U kunt het CJG van 9.00 – 17.00 uur bellen via nummer 088-0100570. Uw vraag wordt direct door
een CJG-medewerker beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan regelt het CJG voor u een afspraak met
één van de CJG-partners of helpt u zoeken naar de juiste ondersteuning.
Opvoedspreekuren
Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks tussen 08.30-16.30 uur bellen met GGD Hollands
Noorden, sector Jeugdgezondheidszorg: tel. 088 - 01 00 555.
Externe vertrouwenspersonen GGD Hollands Noorden: Ellen Labree en Inez Ursem.
Adres:
GGD Hollands Noorden
t.a.v. Vertrouwenspersoon
Postbus 324
1740 AH Schagen
Tel: 088 0100 555

School Maatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk werk ‘Mee/de Wering’ kan ouders advies bieden als er problemen zijn met
de opvoeding of als kinderen problemen hebben op het gebied van gedrag of met gevoelens. Als
school hebben wij een contactpersoon toegewezen gekregen, die ouders kan helpen bij vragen over
de opvoeding bijvoorbeeld. Daarnaast kunnen de leerkrachten, met instemming van de ouders, de
hulp van deze contactpersoon inschakelen om hulp te bieden. De contactpersoon komt op school
met de ouders praten. De leerkracht is alleen bij het begin van het eerste gesprek aanwezig.

De contactpersoon geeft de ouders advies en helpt hen, waar nodig, op weg naar een
hulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld een kindertherapeut zijn of opvoedingsondersteuning.
De contactpersoon kent de kortste weg naar de hulpverlenende instanties. Wij hebben alle
vertrouwen in de deskundigheid van de ons toegewezen contactpersoon.

Raad van Kinderbescherming
De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding
gevaar loopt. Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de
Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken. Alleen als
het echt niet anders kan, wordt de rechter erbij betrokken, maar het draait altijd om het belang van
het kind.

Opvoedpoli
De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. We doen dat
in combinatie met het aanpakken van (meervoudige) problemen die spelen bij het gezin.
Via gemeenten krijgen kinderen jonger dan 18 jaar hun zorg vergoed. Met een verwijsbrief van de
huisarts, gemeente, hulpverlener van het lokale team, buurtteam, OKT, CJG of andere gecertificeerde
instelling kunnen kinderen en gezinnen hulp krijgen van De Opvoedpoli.

GGZ- Noord Holland- noord divisie Triversum
Soms hebben kinderen problemen waar ze zelf niet uitkomen. Ze zijn somber, ontevreden over hun
zelf, maken zich druk over hun gewicht, doet zichzelf pijn, of hebben veel ruzie. Misschien zijn er
psychische problemen. Het kan zijn dat er dan hulp nodig is. Via een verwijzing wordt een kind dan
aangemeld. Bij GGZ Noord-Holland-Noord divisie Triversum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kan je
terecht met psychische klachten die niet eenvoudig op te lossen zijn. Omdat iedereen anders is,
verschilt een behandeling bij ons per persoon. Binnen elke fase van de behandeling maken wij
gebruik van digitale middelen.

SO en BSO
Soms is ons onderwijs niet passend. Dan zit een leerling beter op zijn plek op een school die meer
tijd heeft voor passend onderwijs. In Den Helder hebben we een SO en een SBO school. Via een CTO
kunnen kinderen daarna verwezen worden.

V(S)O partners
Na de basisschool gaan onze kinderen verder. Ze gaan verder in het voortgezet onderwijs. Welk
vervolgonderwijs bij ze past hangt van de kindkenmerken af. In groep 8 krijgen ze een advies
waardoor de kinderen en ouders/verzorgers gericht kunnen kijken.

