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WAT IS HET DOEL VAN HERSTART JUNIOR
Door middel van de inzet van zeer ervaren en gespecial iseerde
leerkrachten en zorgteam kan er een gedegen onderzoek worden gedaan
naar de oorzaak van de problematiek.
In gezamenli jkheid wordt de terugkeer naar de school van herkomst
voorbereid of de overstap naar een andere passende onderwijsplek.
Herstart  Junior is  t i jdel i jk  -  maximaal 16 weken .
Uw kind bl i j f  ingeschreven op de huidige school.
U wordt uitgenodigd voor een intake wanneer er zekerheid is  over
plaatsing.
Als uw kind in aanmerking komt voor leerl ingenvervoer kunt u,  als ouder,
een aanvraag doen bi j  de gemeente Rotterdam.
PPO Rotterdam doet een SISA registratie.  SISA is  een computersysteem
waarin professionals kunnen signaleren dat z i j  betrokken zi jn bi j  een
kind/jongere van 0 tot 23 jaar.  Op deze manier kunnen professionals met
elkaar afstemmen om de best mogel i jke begeleiding te bieden.

Elk kind is  uniek en ontwikkelt  z ich op eigen wijze.  Zoals besproken heeft  uw
kind iets extra's nodig.  Om tot een gedegen advies te komen is het
belangri jk dat er meer inzicht komt in de behoefte van uw kind. Dat kan bi j
"Herstart  Junior".  Samenwerkingsverband PPO Rotterdam werkt hierin
samen met cluster 4 school:  De Pi loot (Nieuwe Ommoordseweg 30,  3068 BT
Rotterdam).

Herstart  Junior is  een kortdurend intensief  onderwijsarrangement,  specif iek
voor leerl ingen tussen 4 en 14 jaar die belemmerd worden in hun
functioneren op school door (gedrags)problemen. Herstart  Junior observeert
uw kind en voert een psychodiagnostisch onderzoek uit .  Daarna kan er een
goede onderwijskeus gemaakt worden. Hierbi j  wordt gekeken of uw kind
terug kan naar de huidige school of  dat het beter is  om naar een andere
passende onderwijsplek op zoek te gaan.
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BINNEN HERSTART JUNIOR
Twee soorten groepen | op basis van leeft i jd.
Kleine groepen (max. 14 leerl ingen).
Eerste twee weken staan in het teken van wennen.
Na de eerste weken wordt er een begin gemaakt met de observaties en
zal ,  indien noodzakel i jk ,  een start
worden gemaakt met het psychodiagnostisch onderzoek.
Na de eerste 13 weken inzicht welke onderwijssett ing past bi j  het kind.
Elke 4 weken een evaluatiegesprek met ouders,  school van herkomst,
schoolcontactpersoon van PPO
Rotterdam en Herstart.
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Voorafgaand moeten de volgende vragenli jsten vol ledig worden ingevuld:
Inschri j f formulier | Oudervragenli jst  | Schoolvragenli jst  | Kindvragenli jst .
Via de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. Daarnaast OPP en andere
relevante (onderzoeks)verslagen.

Heeft  u vragen dan kunt u contact opnemen met Lotte van der Sloot,
Coördinator Herstart  PPO Rotterdam
06 22 93 95 29 | l .vandersloot@pporotterdam.nl | Werkdagen: maandag,
dinsdag en donderdag
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