
Als uw kind

extra begeleiding

nodig heeft

In
fo

rm
a
ti

e
 v

o
o
r 

o
u

d
e
rs

 e
n
 v

e
rz

o
rg

e
rs

Federatief

Samenwerkingsverband

Leerlingenzorg FSL 39-06

bezoekadres

Gasthuisstraat 2, 3231 XG Brielle

postadres

Postbus 107, 3230 AC Brielle

telefoon

0181-390601

e-mail

zat@fsl3906.nl
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Inschakelen van

het Zorg Advies Team

De school van uw kind stelt voor om het Zorg Advies

Team van het samenwerkingsverband FSL 39-06 in te

schakelen. We kunnen ons voorstellen dat u hierover

vragen heeft. In deze brochure leggen wij u uit wat

het Zorg Advies Team is en hoe het te werk gaat.

De basisschool is een

belangrijke periode in de ontwik-

keling van kinderen. De school en

de leerkracht helpen hen om zich

zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Sommige kinderen hebben daarbij

extra begeleiding nodig. Meestal

kan de leerkracht die begeleiding

bieden, maar soms heeft zij be-

hoefte aan hulp van buitenaf. Een

leerkracht bespreekt haar vragen

eerst met de interne begeleider

op school. Elke basisschool heeft

interne begeleiders die hiervoor

zijn opgeleid. Zij denken, samen

met de schoolbegeleidingsdienst,

mee met de leerkracht als een

leerling extra begeleiding nodig

heeft. In een aantal gevallen be-

sluiten zij samen dat ze een

externe deskundige om advies wil-

len vragen.

De leerkracht zal u dan voorstel-

len om het Zorg Advies Team van

FSL 39-06 in te schakelen. Het

verzoek om een extern advies te

vragen kan ook van de ouders zelf

komen.
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www.fsl3906.nl

de website van het samenwerkingsverband FSL 39-06.

www.postbus51.nl

Postbus 51 biedt duidelijke informatie voor ouders over

het onderwijs.

www.minocw.nl/wsns

het ministerie van OCW informeert u over Weer Samen Naar

School.

www.balansdigitaal.nl

de website van Balans, een landelijke oudervereniging voor

kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.

Wat is het samenwerkingsverband 

FSL 39-06

Aanleiding

Binnen het samenwerkingsverband werken we samen aan ver-

betering van de zorg voor uw kind. FSL 39-06 bestaat uit 36 basisscholen

en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Het gaat om 8000 leerlin-

gen in de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en

Rozenburg.

Wilt u meer lezen?
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Het Zorg Advies Team van

FSL 39-06 komt iedere drie weken

bij elkaar om de leerlingen te be-

spreken. Het team spreekt met de

leerkracht en de interne begelei-

der en wil graag weten hoe u aan-

kijkt tegen het leer- of gedrags-

probleem van uw kind. Samen met

u en de leerkracht willen we tot

een goed advies komen. Soms

vraagt het team nog andere spe-

cialisten om advies, bijvoorbeeld

een jeugdarts of maatschappelijk

werker.

De deskundigen van het Zorg Ad-

vies Team kunnen eventueel op

school gaan kijken hoe uw kind in

de groep functioneert. U wordt

daarover geïnformeerd.

Het Zorg Advies Team komt tot

een aanbeveling. Bijvoorbeeld

een advies aan de leerkracht hoe

zij de leerling beter kan helpen.

Het team kan ook aanbevelen om

andere organisaties in te schake-

len, zoals het schoolmaatschappe-

lijk werk, de jeugdarts of de GGZ.

Dit hangt uiteraard af van de

omstandigheden. Soms is er meer

aan de hand dan het gedrags- of

leerprobleem in de groep.

Hoe werkt het Zorg Advies Team

Het Zorg Advies Team  kan

alleen met uw schriftelijke toe-

stemming ingeschakeld worden.

Het kan zijn dat het Zorg Advies

Team u uitnodigt om de proble-

men van uw kind toe te lichten.

Ook hier geldt dat u daartoe niet

verplicht bent. Wij hopen dat u

samen met ons naar een goede

oplossing voor uw kind wilt zoe-

ken. De leerkracht is uw contact-

persoon in dit traject. U kunt uw

eventuele vragen of zorgen met

de leerkracht bespreken.

Er zijn voor ouders geen kosten

verbonden aan het inschakelen

van het Zorg Advies Team.

Wat is uw rol
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Jordy zit in groep 5. Hij is snel afgeleid en heeft een laag werk-

tempo. Vooral met rekenen heeft hij veel problemen.

De extra uitleg in het instructiegroepje levert onvoldoende resul-

taat op. Jordy houdt van tekenen en knutselen. Hij kan zich dan

helemaal uitleven in zijn fantasie. Tijdens het buiten spelen kijkt

hij vaak toe. Als kinderen uit de groep hem erbij willen halen,

zegt Jordy dat hij geen zin heeft.

De ouders van Jordy zijn nauw betrokken bij wat er op school

gebeurt. Zij maken zich  zorgen over het contact met de andere

kinderen en over het rekenen. Na overleg binnen de school wordt

besloten het Zorg Advies Team te benaderen.

Het Zorg Advies Team geeft adviezen aan de leerkracht. Zo kan

Jordy meer plezier in het rekenen krijgen door met makkelijke

sommen te beginnen en gebruik te maken van tekeningen. Ze kan

hem ook helpen zich veiliger te voelen bij andere kinderen.

De juf van Jordy was blij met de adviezen en heeft ze opgevolgd.

Jordy rekent nu met veel plezier en met goede resultaten.

Ongeveer één op de vijf

kinderen heeft op de basisschool

voor kortere of langere tijd extra

begeleiding nodig. Deze kinderen

hebben problemen met gedrag in

de groep of ze hebben moeite met

leren. Het kan bijvoorbeeld gaan

om kinderen met ADHD, dyslexie,

autisme of hoogbegaafdheid. Maar

ook om jonge kinderen van wie de

onderwijsbehoefte nog niet pre-

cies is vastgesteld. In deze geval-

len kan het Zorg Advies Team wor-

den ingeschakeld.

De scholen van het samenwer-

kingsverband hebben veel erva-

ring met  het Zorg Advies Team.

Door het advies van deze deskun-

digen toe te passen, gaat het na

een tijdje vaak al beter met het

kind in de groep. En dat is natuur-

lijk onze bedoeling!

Wanneer vragen we hulp

van het Zorg Advies Team
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Het Zorg Advies Team van FSL 39-06 wordt geraadpleegd om

de begeleiding van uw kind op school te verbeteren. Alle basisscholen

van het samenwerkingsverband maken gebruik van dit team. We noe-

men dit team ook wel 'ZAT FSL'.

In het Zorg Advies Team van FSL 39-06 zitten orthopedagogen,

kinderpsychologen en onderwijskundigen. Zij zijn deskundig op het

gebied van:

- de ontwikkeling van het jonge kind

- leerproblemen, zoals reken- en taalproblemen

- gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen

We kunnen leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen steeds beter

herkennen. Er worden ook goede behandelingsmethoden ontwikkeld.

Daarmee zijn de mogelijkheden om kinderen in de groep te begelei-

den sterk toegenomen.

Wat is het Zorg Advies TeamAlle basisscholen in Nederland doen mee aan het project 'Weer

Samen Naar School'. Het doel van WSNS is zoveel mogelijk kinde-

ren passend onderwijs te bieden op de basisschool. Kinderen met

een extra zorgbehoefte willen we binnen hun eigen groep op de

basisschool begeleiden. De begeleiding komt dus naar het kind

toe. Dit is bij voorkeur tijdelijk. Zo kunnen leerlingen met en

zonder leer- of gedragsproblemen samen naar school!

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft de

basisscholen een budget om WSNS te organiseren. De scholen

werken daarvoor samen in een regionaal samenwerkingsverband.

Zij zorgen ervoor dat er voldoende deskundigheid in huis is om

alle leerlingen optimaal te begeleiden. Het inzetten van  het

Zorg Advies Team is één van de mogelijkheden.

Het samenwerkingsver-

band FSL 39-06 ziet er op toe dat

alles via de juiste procedures

verloopt. Daarbij zetten we ons

altijd samen met de school, de

ouders en het Zorg Advies Team

in voor de belangen van het kind.

Als u toch in een conflictsituatie

terecht komt of een klacht heeft

over de procedure, dan kunt u

contact opnemen met de coördi-

nator van het samenwerkingsver-

band.

Als dat niet tot een oplossing

leidt, dan kunt u terecht bij het

bestuur van FSL 39-06.

Geschillen en klachten

W
e

e
r

 s
a

m
e

n
 n

a
a

r
 s

c
h

o
o

l


