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Naam school: Kindcentrum de Vlinder

Deze specifieke ondersteuning is bij ons op school aanwezig. Dit kunnen wij goed.
Korte omschrijving
Logopedie

Reden invoering
Tijdig in beeld brengen van spraak-,
taalproblemen en taalontwikkelingsstoornissen.

Op oproep Fysiotherapie

Het tijdig in beeld brengen van problemen op
fijne- en grove motoriek om zo gericht eventueel
samen met de therapie en ouders interventies
uit te voeren.

Dyslexiebehandeling

Dyslexiebehandeltraject voor kinderen met
ernstige enkelvoudige dyslexie.

SVIB (School Video Interactie Begeleiding)

Kinderen gericht helpen vanuit de eigen
hulpvragen en onder begeleiding zelf laten
werken aan oplossingen.

Mindfulness

Leren richten van je aandacht op hetgeen waar
je mee bezig bent (aandacht training).

Sociaal Emotionele spellen

Op een speelse manier werken aan sociaalemotionele vaardigheden.

Kids Skills

Kinderen begeleiden om bij het ontwikkelen van
vaardigheden op sociaal gebied. Dit vanuit hun
eigen hulpvragen.

Braakhuizen United

In samenwerking met de LEV groep en PSV
worden kinderen uit groep 7 en 8 extra
ondersteund opmaatschappelijk gebied d.m.v.
de verbinding van sport, school en gezin.

Kiezel druppel training

In samenwerking met de LEV groep worden
sociale vaardigheidstrainingen op de school
verzorgd.

Faalangsttrainingen

In samenwerking met de LEV groep worden
kinderen geholpen bij het overwinnen van hun
faalangst.
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Gespreksvoering met kinderen door Bureau
Binnenste Buiten.

Creatief therapeute voert gesprekken met
kinderen die hulp nodig hebben bij de
verwerking van hun problemen.

Kurzweil

Extra ondersteuning voor kinderen met
leesproblemen.

Dit hebben we bij ons op school de afgelopen periode ontwikkeld, naast de ontwikkelingen zoals verwoord
in het bestuurondersteuningsprofiel (BOP).
Korte omschrijving
Voorschool Zorgteam

Reden invoering
Kinderen tussen de 0-4 jaar tijdig in beeld
krijgen, zodat we tijdig actie kunnen
ondernemen en de passende ondersteuning
kunnen bieden.

IBer voor het gehele kindcentrum

Een zorgroute door het hele kindcentrum heen.

Advisering richting VO al vanaf groep 6

Ouders en kind meenemen in het traject rondom
advisering zodat er nog gericht aan doelen
gewerkt kan worden.

Hier gaan we de komende periode aan werken, naast de ontwikkelingen zoals genoemd in het BOP.
Korte omschrijving
Bouw! invoeren

Reden invoering
Kinderen vroegtijdig helpen bij het ontwikkelen
van hun leesvaardigheid.

Raamwerk invoeren

Ouders en kinderen gericht mee laten denken bij
het bepalen en bereiken van hun doelen.

Invoeren NIO in groep 7

Eerder beschikken over intelligentiegegevens
om advisering te staven.

Hier ligt de grens m.b.t. onze ondersteuningsmogelijkheden (naast de grens zoals genoemd in het BOP).
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