2022-2023

Voel je Oké en doe mee!

WWW.OKE-OP-SCHOOL.NL

PREVENTIEVE JEUGDHULP
Oké op school komt 'achter de voordeur’ en in de klas. Onze
preventieve jeugdhulp bestaat uit voorlichting, trainingen en
individuele begeleiding speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het
primair en voortgezet onderwijs.

OKÉ OP SCHOOL
BIEDT EEN STEUNTJE
IN DE RUG

De trainingen en individuele begeleiding zijn gericht op het
versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling en
weerbaarheid van de leerling. Hierbij valt te denken aan leerlingen
met aandachts- of werkhoudingsproblemen, teruggetrokken en/of
angstig gedrag, sociale problemen en/of grensoverschrijdend
gedrag.
We werken nauw samen met ouders, school en andere ketenpartners
vanuit de visie dat vroege signalering van kwetsbare leerlingen en
tijdig inzetten van interventies er toe leidt dat ondersteuning zo
licht mogelijk en zo dichtbij (huis) mogelijk kan worden ingezet.
Het is onze ambitie dat door deze preventieve interventies minder
leerlingen gebruik hoeven te maken van dure vormen van hulp en dat
er minder leerlingen uitstromen naar speciaal onderwijs.

IN DE
KINDEROPVANG, HET
PRIMAIR ONDERWIJS
EN HET VOORTGEZET
ONDERWIJS

PRIMAIR EN VOORGEZET ONDERWIJS
Voorlichting:

Trainingen:

Voorlichtingslessen worden klassikaal
gegeven en zijn er op gericht om
leerlingen te leren dat ze keuzes
hebben. Ons streven is dat zij kritische
burgers worden. De voorlichtingslessen
hebben het gemeenschappelijke thema
'sociale veiligheid'.

Tijdens trainingen leren leerlingen van en
met elkaar. Nieuw aangeleerde
vaardigheden kunnen op laagdrempelige
wijze thuis en op school toegepast
worden. Borging vindt plaats middels
digitaal contact en gesprekken met
ouders en leerkracht.

Vanuit dit hoofdthema zijn de volgende
onderwerpen in samenspraak met de
scholen en de gemeente vormgegeven in
interactieve voorlichtingslessen:

De trainingen gaan over de volgende
onderwerpen:
Sociaal (vaardig) gedrag
Boos gedrag
Angstig gedrag
Concentratie en werkhouding
Grensoverschrijdend gedrag
Weerbaarheid

- Wederzijds respect - Weerstand bieden
tegen groepsdruk - Criminaliteit,
baldadigheid en de gevolgen - Social
Media - Voorkomen van pesten –
Straatintimidatie - Cyber 24

Individuele begeleiding:

Groepsdynamica:

Deze interventie wordt ingezet als een
training (in een groep) niet aansluit bij
de leerling en/of de situatie.

Passend Onderwijs, De Schoor en Oké op

Een begeleider jeugdhulp werkt
individueel met de leerling aan de
afgesproken doelen en werkt daarnaast
integraal door de samenwerking aan te
gaan met de ouders en de leerkracht.
In sommige situaties is er daarnaast ook
samenwerking met andere betrokken
ketenpartners.

School bieden gezamenlijk interventies
op het thema groepsgedrag.
Deze preventieve en duurzame
benadering voor teams, scholen en
organisaties bieden we in samenwerking
aan op de school of in de wijk.
Groepsdynamica wordt niet gefinancierd
door gemeente Almere.

Dit aanbod wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere

Sterk in de wijk (primair onderwijs)
Sterk in de Wijk is een samenwerking tussen de JGZ Almere, Triade
Vitree (Oké op school), Passend Onderwijs en primair onderwijs
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scholen in Almere.
Sterk in de Wijk heeft tot doel om op een laagdrempelige manier
te zorgen dat leerlingen samen met hun ouders zo vroeg en
adequaat mogelijk ondersteuning krijgen die passend is bij hun
hulpvraag. Dit houdt in dat de intern begeleider samenwerkt met
een jeugdverpleegkundige van JGZ Almere verbonden aan de
school. Daarnaast is er een begeleider jeugdhulp van Oké op
School werkzaam in de school.
De intern begeleider en jeugdverpleegkundige bekijken de
hulpvraag en zetten in overleg met ouders passende hulp in. Het
kan zijn dat een korte hulpvraag direct opgepakt wordt door één
van hen of door de begeleider jeugdhulp van Oké op School.
Door deze samenwerking en korte lijnen wordt voorkomen dat
lastige situaties groter worden en andere vormen van jeugdhulp
ingezet moeten worden.
Opdracht: Samen met ouders werken in een 'driehoeksverbinding'
tussen primair onderwijs, JGZ Almere en preventieve jeugdhulp.
De jeugdverpleegkundige wordt gepositioneerd naast de intern
begeleider, ter ondersteuning op preventieve hulpvragen. Door
middel van een gezamenlijk gesprek brengen zij de situatie van
het kind en het gezin in beeld en worden vragen vroegtijdig
gesignaleerd en opgepakt. De verbinding met Oké op School is
belangrijk, zodat een individueel traject voor een leerling snel kan
worden gestart.

WWW.OKE-OP-SCHOOL.NL

Sterke Start
Binnen Sterke Start werken Triade Vitree en MEE samen
vanuit hun aanbod van Sterk voor school en MEEdoen in de
Kinderopvang. De pilot heeft tot doel om zicht te krijgen op
de huidige zorgstructuur en zo nodig tot een
verbetervoorstel te komen. Daarnaast is er direct de
mogelijkheid om ondersteuning te bieden aan
peuterspeelzalen en kinderopvang waar vragen zijn over de
ontwikkeling en/of het gedrag van kinderen.
Met elkaar werken we aan een goede start van het kind op
de basisschool met indien nodig lichte ondersteuning in
groep 1/2. We werken nauw samen met ouders, pedagogisch
medewerkers en andere ketenpartners.
Binnen Sterke Start richten wij ons op kinderen tot en met 5
jaar met:
• een probleem in de sociaal emotionele ontwikkeling
• een taal- en/of spraakachterstand
• een motorische ontwikkelingsachterstand
• problemen met de zelfredzaamheid
• een algehele ontwikkelingsachterstand
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