KANSENTEAM
Routekaart

Heeft u een vragen of zijn er zorgen over de
ontwikkeling van uw kind op school of thuis?
U kunt daarvoor terecht bij de leerkracht van school.
Zij kunnen u waar wenselijk in contact brengen met de
Jeugdverpleegkundige van de GGD, de Kind Maatschappelijk Werker,
gedragscoach of andere betrokkenen (o.a. logopedist).
Deze mensen kunnen onderdeel uitmaken van het Kansenteam.
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Het overleg wordt door de IB'er
georganiseerd. Informatie wordt
binnen het kansenteam gedeeld,
alléén als u daarvoor
toestemming geeft. Het kind en
gezin worden gehoord en staan
áltijd centraal.

Kunnen we de vraag oplossen of zijn
er andere professionals nodig?
Dan stellen we met u het
Kansenteam samen.
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De kansencirkel kan gebruikt worden
als hulpmiddel voor het gesprek met
elkaar. Dit wordt vooraf besproken.
Kinderen kunnen de k!ndtcirkel
invullen.
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Het gesprek met alle betrokkenen
vindt plaats. Er worden
afspraken gemaakt. Wat is nodig
voor het kind? Wie doet wat?
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De vraag kan worden afgesloten.
Als er meer nodig is voor het kind of
gezin worden nieuwe afspraken
gemaakt.

De afspraken worden uitgevoerd.
De voortgang wordt bewaakt en
besproken met de betrokkenen.
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De afspraken worden uitgevoerd.
De voortgang wordt bewaakt en
besproken met de betrokkenen.
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KANSENTEAM

Routekaart kinderopvang
Heeft u een vragen of zijn er zorgen over de ontwikkeling
van uw kind bij de kinderopvang of thuis?
U kunt daarvoor terecht bij de pedagogisch medewerker of - coach van
de kinderopvang. Zij kunnen u waar wenselijk in contact brengen met de
Jeugdverpleegkundige van de GGD, de Kind Maatschappelijk Werker,
gedragscoach of andere betrokkenen (o.a logopedist).
Deze mensen kunnen onderdeel uitmaken van het Kansenteam.
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Het overleg wordt door de
pedagogisch coach georganiseerd.
Informatie wordt binnen het
kansenteam gedeeld, alléén als u
daarvoor toestemming geeft.
Het kind en gezin worden gehoord
en staan áltijd centraal.
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Kunnen we de vraag oplossen of zijn
er andere professionals nodig?
Dan stellen we met u het
Kansenteam samen.
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De kansencirkel kan gebruikt worden
als hulpmiddel voor het gesprek met
elkaar. Dit wordt vooraf besproken.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen de
kindcirkel invullen.
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Het gesprek met alle betrokkenen
vindt plaats. Er worden
afspraken gemaakt. Wat nodig is
voor het kind? Wie wat doet?

5

De vraag kan worden afgesloten.
Als er meer nodig is voor het kind of
gezin worden nieuwe afspraken
gemaakt.

De acties worden uitgevoerd en
de voortgang wordt bewaakt en
besproken met de betrokkenen.
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De acties worden uitgevoerd en
de voortgang wordt bewaakt en
besproken met de betrokkenen.
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KANSENTEAM
Bij wie kan ik allemaal terecht?

Welke professionals hebben we nodig om het verschil te
maken voor het kind? De Kansenteams worden altijd op
maat samengesteld, afhankelijk van de vraag.

Als u een vraag heeft kunt u allereerst terecht bij de Pedagogisch Medewerker
van de kinderopvang of leerkracht van de school van uw kind.

De GGD is er voor vragen
over de gezondheid,
ontwikkeling of opvoeding
van uw kind. U kunt terecht
bij de jeugdverpleegkundige
of jeugdarts van de GGD.

Kind Maatschappelijk Werk is er
bij vragen of zorgen over de
ontwikkeling van uw kind, bij
zorgen thuis (gedrag,
opvoeding, relatie) en
verwijzing naar specialistische
zorg.

Aandacht voor Basiskracht
is er bij vragen op het gebied
van de sociale-, emotionele
ontwikkeling, gedrag,
veiligheid en trauma.
Wij bieden kortdurende
ondersteuning en
begeleiding.

Hebben we iemand anders
nodig? Dan gaan we op zoek
naar de juiste persoon die
ons kan helpen.
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