
Verlengde intake

Een kind is nieuw in de omgeving komen wonen. Ouders
hebben nog geen  (of geen compleet) netwerk in de nieuwe
woonsituatie. Om ervoor te zorgen dat het kind zich welkom en
ondersteund voelt, kan het nodig zijn om het netwerk van het
kind in kaart te brengen. Ook kan het zijn dat je als school meer
moet doen om het kind een goede start te geven.

Denk aan de volgende zaken:

Is het gezin ingeschreven bij een huisarts?
Zijn ouders bezig met studie, inburgeringscursus, werk?
Zijn er belemmeringen in het halen en brengen van het kind?
Zijn ouders bekend met de voor- en naschoolse opvang?

Hebben ouders in geval van nood een ondersteuningsnetwerk?
Zijn er hulpinstanties betrokken?
Is er bijvoorbeeld een contactpersoon van vluchtelingenwerk?
Zijn er vrienden, buren of familieleden bereikbaar?

Hebben ouders de beschikking over een tolk bij oudergesprekken?

Weten ouders de bibliotheek te vinden?
Heeft het kind een gratis abonnement bij de bibliotheek?

Sport het kind? Weten ouders de sportverenigingen te bereiken?
Is er een aanvraag bij het jeugdsportfonds nodig?
Kan het kind meedoen met culturele buitenschoolse activiteiten?
Is een aanvraag bij jeugdcultuurfonds nodig?

Kan het kind fietsen? Lukt het ouders om dit aan te leren?
Is er ondersteuning nodig van bijvoorbeeld Mee/deWering op dit gebied?

Zijn ouders in staat om berichtgeving via de door school gebruikte app te volgen?
Begrijpen zij wat er in de schriftelijke communicatie vanuit school staat?
Zijn er aanpassingen nodig?

Heeft de leerling thuis een device tot zijn beschikking om huiswerk te maken?
Zijn de ouders in staat om een kind te begeleiden op dit gebied?

Stimuleren ouders de ontwikkeling van de moedertaal bij het kind?
Gaat het kind buiten schooltijd naar taalles in de moedertaal?
Welke taal wordt er thuis veel gesproken?
Moedertaalontwikkeling helpt bij het leren van het Nederlands!


