Juli 2017

Nieuwsbrief paramedisch onderwijsteam
Beste collega’s uit het onderwijsveld,
Zeven samenwerkingsverbanden in Groningen en Drenthe zorgen er gezamenlijk voor dat scholen
waar nodig gebruik kunnen maken van paramedische onderwijsdiensten. Deze diensten worden
uitgevoerd door een team van paramedisch consulenten van Cedin. In deze nieuwsbrief geven wij u
informatie over ons werk.

Het paramedisch onderwijsteam van Cedin biedt advies en kortdurende ondersteuning voor leerlingen die moeite hebben om
optimaal mee te doen binnen het onderwijs. Het team is gespecialiseerd in problemen rondom motoriek, lichamelijke en cognitieve
beperkingen, langdurige ziekte, spraak-taal, sensorische informatieverwerking. Het doel is het scheppen van de voorwaarden voor
optimale participatie van de leerling aan het leerproces.

231 consulten

5 contactmomenten per consult

Hoge waardering

Vanaf januari tot juni 2017 zijn er 231
consulten uitgevoerd naar aanleiding van
hulpvragen van scholen vanuit de 7
betrokken Samenwerkingsverbanden.

Per consult zijn er gemiddeld 5
contactmomenten. In deze vervolgcontacten
zijn ook de contacten opgenomen met het
UWV, leveranciers en andere
(hulpverlenings)instanties.

Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid rond
onze dienstverlening hoog tot zeer hoog is.
Wilt u het tevredenheidsonderzoek inzien?
Mail dan naar j.jansema@cedin.nl.

Praktijkvoorbeeld fysiotherapeut/haptonoom Titia Sikkema
Er is een leerling uit het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs aangemeld bij het
paramedisch onderwijsteam van Cedin. De leerling heeft pijnklachten in nek, schouders en armen op
basis van een chronische skeletaandoening. De pijnklachten beïnvloeden de leerling dusdanig dat er
zorgen zijn rondom het examen dat nadert. De fysiotherapeut pakt de vraag op in combinatie met de
ergotherapeut van het paramedisch onderwijsteam.
De ergotherapeut heeft gezorgd voor een optimale zit-/werkhouding tijdens het examen door
aangepast meubilair en laptopgebruik i.p.v. schrijven. De inbreng van de fysiotherapeut bestaat uit
het nader in kaart brengen van de hulpvraag samen met de leerling op zowel fysiek als mentaal vlak.
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De begeleiding bestaat uit:
 Praktische handreikingen:
denk hierbij aan steun nemen op de onderlaag, houdingsen bewegingsbewustzijn;
 Pijn en stress reductie technieken;
 Inzet mindful bewegen: met aandacht bewegen en gebruik
maken van adem geeft bewustwording van lichaam en
bewegingsmogelijkheden. Op deze manier kan overbodige
spierspanning losgelaten worden, en wordt meer
bewegingsvrijheid ervaren.
Titia Sikkema is te bereiken via t.sikkema@cedin.nl en via 06 127 – 431 10



Onze ergotherapeuten hebben overleg met het UWV over de nieuwe procedures voor de aanvraag van
schoolvoorzieningen, zoals aangepast meubilair en computervoorzieningen.



Sinds juni 2017 is ergotherapeut Renate Olivier bij ons gestart. Voorheen werkte zij bij het Kind & Jeugdteam van
Koninklijke Visio en heeft daarom veel expertise op het visuele gebied.

Praktijkvoorbeeld logopedist Annette Busscher
Er wordt een leerling uit groep 3 aangemeld bij het paramedisch onderwijsteam van Cedin met een
vraag voor de logopedist. Deze leerling heeft in het verleden een tijdje logopedische behandeling
gehad, maar dat is ruim een jaar geleden gestopt omdat de taalontwikkeling op dat moment
voldoende was voor de leeftijd. Toch vraagt de leerkracht zich op basis van de
zwakke CITO toetsen af hoe dat nu zit
De logopedist is vervolgens op de school geweest en heeft testen afgenomen.
Hieruit kwam naar voren dat het begrijpen van taal goed is, maar het maken van
zinnen en het gebruik van grammaticale regels inderdaad net voldoende voor de
leeftijd.
De leerkracht heeft oefenmateriaal gekregen om hier op school aan te werken en
daarnaast is de afspraak gemaakt om over een half jaar weer te testen om te zien
of het zinvol is om de logopedische behandeling te hervatten.
Annette Busscher te bereiken via de mail: a.busscher@cedin.nl en via
06 - 127 406 36.



Onze adviseur bewegingsonderwijs heeft een rolstoelgymles heeft georganiseerd, zodat de klasgenootjes ook konden ervaren
hoe het is om in een rolstoel voort te bewegen!



Wij geven voorlichtingen aan expertisegroepen en IB-netwerkwerken om informatie te geven over onze werkzaamheden
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Workshop
Werken met iPad-apps in de onderbouw van de basisschool voor
leerkrachten, intern begeleiders en klassenassistenten die werken met
leerlingen met beperkingen.



Via www.sclera.be zijn veel picto's gratis te downloaden die de communicatie en het onderwijs kunnen ondersteunen

Meer informatie
Informatie over hoe en wanneer u het paramedisch team kunt inschakelen vindt u op onze website
www.cedinzorg.nl of neem contact met ons op via paramedici@cedin.nl

Tot snel!
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