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Werkt het Impulstraject Onderwijs en Jeugdhulp?
Floor Oostendorp, onderwijsconsulent PO-ZK, interviewt de IB’ er van de St.
Bernardusschool over het Impulstraject Onderwijs en Jeugdhulp. Hieronder
een verkorte weergave, het gehele interview is te lezen op de website van POZK.
Wat heeft het impulstraject je opgeleverd?
Het heeft voor een betere samenwerking tussen ons en de jeugdhulp gezorgd.
En ook weet ik nu beter wie ik voor welke hulpvraag kan benaderen. Iedereen
uit het kernteam kijkt vanuit zijn eigen positie en perspectief, wat maakt dat
we een veel breder plaatje van de leerling krijgen. Ook bespreken we de
veranderingen in de verschillende organisaties, waardoor we dus steeds goed
op de hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen en expertise.
Wat weet je van je partners wat je eerder niet wist?
Ik weet nu beter hoe het CJG werkt, dat het een zelfsturend team is op
wijkniveau. Er zijn veel verschillende coaches, en wij hebben inmiddels met
meerdere ervan samengewerkt.
Ook weet ik nu preciezer wanneer ik verzuim moet
melden bij leerplicht. Welke regels gelden met
betrekking tot te laat komen of ongeoorloofde
afwezigheid. Wij hebben trouwens nog wel vragen
over de beschermtafel en Veilig Thuis. Maar die
partijen willen we gaan uitnodigen in ons kernteam
van komend jaar.
Hoe ervaar je de tijdsinvestering ten opzichte van de opbrengsten?
Ik vond de tijdsinvestering minimaal en ben daar heel tevreden over. We
hebben twee bijeenkomsten gehad met het hele kernteam en één bijeenkomst
met alleen IB, CJG en SWV. Vanaf komend schooljaar zijn we zelf eigenaar
van dit traject en willen we jaarlijks twee bijeenkomsten met het kernteam
plannen. Eén om kennis te maken met eventueel nieuwe leden van de
verschillende partners en één om de diepte in te gaan aan de hand van
casuïstiek. In zo’n tweede bijeenkomst kunnen we dan nog andere externen
uitnodigen zoals Veilig Thuis of de Beschermtafel.
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