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Ondersteuning onderwijs zieke leerlingen
Langdurig afwezig wegens ziekte…
Vaak afwezig wegens chronisch ziekte...
Wel aanwezig op school, maar het onderwijsproces ondervindt de gevolgen van
ziekte in het verleden…
Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland biedt scholen de mogelijkheid het onderwijs aan zieke
leerlingen te ondersteunen. De consulent zieke leerlingen kan een coördinerende rol vervullen
en adviseren bij het opstellen van handelingsplannen, contact leggen met betrokkenen rond de
zieke leerling en informatie verstrekken over de ziekte voor zover relevant in verband met het
onderwijs. Het spreekt vanzelf dat een en ander altijd met instemming van de
ouders/verzorgers dient te gebeuren en in overeenstemming met alle regels betreffende
privacy.
In het ziekenhuis
Als een leerling in het ziekenhuis is opgenomen, kunt u de consulent vragen om mee te denken
over voortzetting van het onderwijs in het ziekenhuis.

Schoolbegeleiding
Zaanstreek Waterland
heeft een uitgebreid aanbod
van cursussen op het gebied
van onderwijsadvisering en
leerlingbegeleiding. Andere
producten van SBZW zijn
o.a. consultaties,
begeleiding verbeter- en
veranderingstrajecten,
ondersteuning, (conflict-)
bemiddeling, coaching,
coach de coach, trainingen,
workshops, invoeren van
protocollen, onderzoek en
ouderavonden.

Zie ook www.sbzw.nl

Als het volgen van onderwijs in de klas (nog) niet mogelijk is
Soms is onderwijs thuis noodzakelijk als tijdelijke ondersteuning op weg terug naar school.
Soms is het beter binnen het schoolgebouw individuele begeleiding te bieden om de overgang
van langdurig thuis zijn naar terugkeer op school te vergemakkelijken. Schoolbegeleiding
Zaanstreek Waterland kan in bepaalde gevallen voor deze individuele ondersteuning op school
of thuis tijdelijk een financiële bijdrage bieden. De school zelf dient naar leerkrachten te
zoeken, die deze taak op zich willen en kunnen nemen. Ook ouders kunnen helpen bij het
vinden van iemand die deze ondersteuning op zich kan nemen. De ervaring tot nu toe leert, dat
dit tot zinvolle creatieve oplossingen kan leiden, tot tevredenheid van alle partijen. De diensten
van de consulent zijn kosteloos.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leanne Alberink, Saskia Peen en/of Arina
Godvliet, consulenten zieke leerlingen SBZW, via 0299-783 450 en/of
ziekeleerlingen@sbzw.nl.

