Combigroep Doetinchem
Combigroep voor onderwijs en zorg

Voor kinderen (4 tot 7 jaar) die problemen ervaren in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling en/of het leren.
De Combigroep in Doetinchem is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar en
hun gezin. Kinderen die problemen ervaren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling
en/of het leren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verstoorde ontwikkeling
van de spraak-taal, de motoriek, cognitie, gedrag, emotie en/of spel. Vaak zijn er
nog vragen over het beeld van het kind en over welke onderwijsplek passend is.
Daarnaast kunnen andere zaken een rol spelen in het gezin, die de problemen
versterken. Denk daarbij aan opvoedproblemen, persoonlijke problemen van ouders
en/of verzorgers en aan problemen met familie of buurt.
Binnen de Combigroep Doetinchem kan uw kind rekenen op onderwijs en zorg.
De Combigroep heeft speciaal onderwijs en behandeling geïntegreerd, waardoor uw
kind de meest passende (leer)omgeving en pedagogische aanpak krijgt. Pedagogisch
medewerkers van dagbehandeling de Notedop (entrea lindenhout) en leerkrachten
van speciaal onderwijs De Isselborgh (SOTOG) werken samen in een voor uw
kind veilige en stimulerende omgeving. Daarnaast is de samenwerking met u als
ouders en/of verzorgers essentieel om tot verandering te komen bij uw kind en de
thuissituatie. We werken intensief met u samen in de vorm van gesprekken en een
huisbezoek.

Meest passende leeromgeving en pedagogische aanpak

Uw kind bezoekt samen met andere kinderen de Combigroep. De groep bestaat
uit maximaal 10 kinderen, maximaal 8 dagdelen (schooltijden). Uitgangspunt is dat
kinderen zo kort of lang als nodig is in de Combigroep blijven en dan doorstromen
naar een passende vervolgplek. De ontwikkeling die het kind doormaakt is hierbij
leidend. De kinderen krijgen een passend programma aangeboden, waarbij er aan
doelen van zowel jeugdhulp als onderwijs wordt gewerkt. Er wordt uitgegaan van
de mogelijkheden van uw kind. Pedagogisch medewerkers en een leerkracht werken
intensief samen in de groep. Eén van de jeugdzorgwerkers is de mentor, degene met
wie u als ouder het meeste contact heeft over uw kind.
De medewerkers stimuleren ieder kind om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen.
Er is voor ieder kind met zijn eigen problematiek en achtergrond, zeer gerichte
individuele aandacht en stimulans.

Hoe werkt de Combigroep?

In de Combigroep werken we met een vast programma. Het geeft uw kind een
belangrijk houvast dat bepaalde bezigheden terugkeren. Vaste onderdelen zijn
leren, spelen, bewegen, creatieve activiteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal
en de kring. In de kring staat steeds een ander aspect centraal bijvoorbeeld sociale
vaardigheden, vertellen, muziek of voorbereidend lezen/taal/rekenen.
Naast en tijdens onderwijsgerichte activiteiten werken we aan individuele doelen.
Dit kan zijn het op een passende manier leren uiten van gevoelens, plezier beleven
aan spelactiviteiten, bevorderen van taal- en spraakontwikkeling, leren accepteren
van regels en grenzen, leren grip krijgen op impulsiviteit, enzovoort. De individuele
doelen van uw kind krijgen binnen de groep op vele momenten aandacht.
Omdat spelen en leren voor kinderen heel belangrijk is, besteden we hier veel
aandacht aan. Vaak is spelen en leren niet alleen een doel maar ook een middel
om tot een ander doel te komen. Denk bijvoorbeeld aan leren samenspelen,
het vergroten van de sociale vaardigheden, het zelfstandig bezig kunnen zijn of het
vergroten van de woordenschat.
Daarnaast zijn er momenten waarop
de kinderen afzonderlijk bezig zijn.
De kinderen spelen zowel binnen als
buiten, altijd onder toezicht van een
medewerker. De Combigroep heeft
een ruime hoeveelheid gevarieerd
spelmateriaal.

Samenwerking met de ouders

Naast de belangrijke contactmomenten tussen het team van de Combigroep en
de ouders bij het halen en brengen van de kinderen is het gebruikelijk dat de mentor
in de beginperiode een keer bij u op huisbezoek komt. Tijdens dit bezoek wordt
onder andere samen met u bekeken of pedagogische ondersteuning thuis zinvol en
wenselijk is.
De pedagogische ondersteuning thuis houdt in dat een jeugdzorgwerker bij u thuis
komt om het geleerde binnen de groepsbehandeling ook naar de thuissituatie over
te brengen en u te ondersteunen bij opvoedingsvragen. Mocht het wenselijk zijn
kan er ook meer intensieve ambulante gezinsbehandeling worden geboden. De
samenwerking met ouders is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Alleen
werken aan het gedrag van het kind is onvoldoende om verbetering bij het kind en in
de thuissituatie te bereiken.

Ontwikkeling van uw kind samen volgen

In het kennismakingsgesprek maken we afspraken over wat u wilt bereiken met
de behandeling en het onderwijs in de Combigroep. Deze afspraken leggen we vast.
Leerkrachten, jeugdzorgwerkers en gedragswetenschapper(s) werken hierin samen.
Alle behandelingen ondersteuning vindt plaats vanuit één gezamenlijk plan.
Regelmatig bespreken we samen met u hoe het gaat, of we nog op de goede weg
zitten en of behandeling misschien nog andere afspraken gemaakt moeten worden.

Informatie en aanmelding

Met vragen over de Combigroep Doetinchem en over het aanmelden kunt u terecht
bij onze medewerkers van de Combigroep Doetinchem bij De Isselborgh en van het
Entreeteam van entrea lindenhout.
Professionals van wijkteams en (huis)artsen kunnen kinderen aanmelden. Bij
aanmelding is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs wenselijk, maar niet noodzakelijk. De huidige school van uw kind
kan deze aanvragen.
Met een gemeentelijke beschikking (jeugdzorg) en een eventuele
toelaatbaarheidsverklaring (speciaal onderwijs) zijn er voor u geen kosten aan de
Combigroep verbonden.
Combigroep Doetinchem
Speciaal Onderwijs De Isselborgh
Kapperskolkweg 40
7007 DT Doetinchem
T 0314 392 537
Entreeteam entrea lindenhout
T 088 356 30 00
E entreeteam@entrealindenhout.nl
W entrealindenhout.nl
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