Samenwerking met Youké

Omdat er binnen de OZA groep een combinatie is
van onderwijs en behandeling, werken we nauw
samen met Youké; een regionale organisatie met
veel kennis en kunde in het behandelen van
(jonge) kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Youké is binnen de meeste gemeenten een
gecontracteerde zorgaanbieder. Youké heeft
ervaring met het bieden van behandeling in
combinatie met onderwijs; zij brengen hun
expertise en deskundigheid op deze manier
binnen de school, waardoor er sprake is van een
bundeling van krachten.

Informatie en aanmelding

U kunt informatie en advies inwinnen bij het
aanspreekpunt van Rehoboth Onderwijs & Zorg.
Het is altijd mogelijk om een oriënterend bezoek
aan de OZA groep te brengen. Bij het
aanspreekpunt kunt u het kind ook aanmelden en
krijgt u hulp bij het aanvragen van de nodige
beschikkingen. Voor aanmelding bij de OZA-groep
is zowel een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) van
het samenwerkingsverband als een beschikking
van de gemeente nodig.
Beschikking voor behandeling en ouderbegeleiding:
Bij het loket van de gemeente.

Meer weten?
Heeft u vragen over het aanbod van de OZA
groep en de ouderbegeleiding? Neemt u gerust
contact met ons op of kom een keer kijken in
onze groep.

Rehoboth Onderwijs en Zorg
Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld
T 0342 20 03 00 - E info@rehobothoz.nl

Toelaatbaarheidsverklaring voor onderwijs:
Via de basisschool bij Het Loket van het
Reformatorisch Samenwerkingsverband Berséba.
Aanspreekpunt:
Mw. E. Verwijs

www.rehobothoz.nl
www.youke.nl
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Wie?
De groep met een Onderwijs-ZorgArrangement (OZA groep)
is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 - 7 jaar met
gedrag waar u zich zorgen over maakt. Bij het kind is er
bijvoorbeeld sprake van concentratieproblemen, bewegingsonrust en impulsiviteit. Verder kan er sprake zijn van grensoverschrijdend en agressief gedrag, zoals niet luisteren, een
dwingende interactie stijl en het onvoldoende accepteren
van grenzen en regels. Het lukt de kinderen niet om een goed
contact met leeftijdsgenootjes te hebben. Het kind zou wat
betreft zijn verstandelijke vermogens onderwijs moeten kunnen
volgen (IQ>70), maar het lukt hem niet om te functioneren in
een reguliere klas. Ouders ervaren opvoedingsverlegenheid.

Wat?

Hoe?

In een groepje van maximaal 8 kinderen wordt onderwijs en
behandeling geboden. In het begin zal het vooral behandeling
zijn. In de groep werken een leerkracht en een pedagogisch
medewerker nauw samen.
Er wordt gewerkt aan:
• Zelfvertrouwen
• Werkhouding en taakgerichtheid
• Opvolgen van opdrachten
• Samen zijn met andere kinderen
• Luisteren naar regels
• Emotieregulatie
Naarmate er meer gedragsdoelen bereikt worden, kan er
meer onderwijs gegeven worden. Samen met de ouders worden
er doelen opgesteld en regelmatig geëvalueerd. Thuis en in de
OZA groep wordt hier hard aan gewerkt. De ouders krijgen
ouderbegeleiding.

De pedagogisch medewerker en de leerkracht observeren
het kind om een duidelijk beeld van uw kind te krijgen.
Hierbij worden ze ondersteund door een gedragsdeskundige
en een intern begeleider. Na zes weken wordt er samen
met de ouders een behandelplan opgesteld. In principe
gaat het kind 8 dagdelen naar de groep. In de eerste fase
maken we het kind vertrouwd met de dagelijkse routine
en regels. We benoemen veel en gebruiken picto’s om duidelijkheid te geven. Daarbij is er veel individuele ondersteuning en nabijheid. In de tweede fase leert het kind
specifieke vaardigheden zoals gevoelens onderkennen en het
maken van de juiste keuzes. Gewenst gedrag bekrachtigen
we met een beloning. In de laatste fase bereiden we
het kind voor op de vervolgsituatie en begeleiden we de
(terug)plaatsing. De (eind)evaluatie is na drie, zes of
negen maanden.
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