Meander
Dagbehandeling in Tiel voor leerlingen (6-12 jaar) die dreigen uit te vallen op
school, waarin jeugdzorg en onderwijs intensief samenwerken
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Voor wie is Meander bedoeld?
Bij Meander komen leerlingen van 6 tot 12 jaar van school De Hertog, die weinig
grip hebben op hun gedrag en emoties. Ze komen daardoor op school niet meer of
onvoldoende tot leren. De leerlingen zijn regelmatig niet te handhaven in de klas en
dreigen daardoor uit te vallen op school.

Wat houdt Meander globaal in?
Meander is een behandelgroep voor dagbehandeling waarin jeugdzorg en onderwijs
intensief samenwerken. De behandeling is gericht op het leren omgaan met emoties, het
leren uiten van emoties en het leren herkennen van emoties. Ook sociale vaardigheden en
het zelfbeeld van de kinderen komen aan bod. En omdat elk kind anders is en zijn of haar
eigen problemen heeft, is elk behandelplan bij Meander anders. Wel geldt voor elk kind
hetzelfde doel: terug de klas in.
De groep Meander op onze school De Hertog in Tiel heeft plaats voor 6 kinderen.
Zij worden begeleid door een leerkracht, twee jeugdzorgwerkers en een
gedragswetenschapper. Het team van Meander ondersteunt ook de huidige leerkracht van
uw kind en u als ouders. Als er naast de hulp van Meander meer hulp in de thuissituatie
gewenst is, kan er specialistisch ambulante thuisbegeleiding door een jeugdzorgwerker
worden ingezet.
De behandeling duurt 4 tot 6 maanden, afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind.
De rode draad door ons programma is Kids’Skills. Hierdoor leren kinderen in kleine stapjes
doelen te bereiken. Ze denken zelf na over wat ze willen bereiken en hoe ze dat kunnen
doen. Ook helpen de kinderen elkaar door te benoemen wat er bij de ander goed gaat en
te vertellen hoe zij dat hebben bereikt.

Hoe werkt Meander?
Meander heeft een vast dagprogramma. Hierdoor weten de kinderen wat ze gaan doen en
dat geeft veiligheid. De kinderen krijgen geen schoolopdrachten, maar trainen wel situaties
die zij in de klas moeilijk vinden.
Uw kind komt op maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur naar onze
dagbehandelingsgroep. De groep is in het schoolgebouw. De kinderen starten de dag in
de eigen klas en komen zelfstandig naar Meander of worden door de jeugdzorgwerkers in
de klas opgehaald. Ze lunchen in onze dagbehandelingsgroep en gaan om 13.55 uur terug
naar de klas om de dag af te sluiten.

Specialistisch ambulante thuisbegeleiding
Specialistisch ambulante thuisbegeleiding is geen vast onderdeel van de behandeling,
maar wel altijd een optie. Bij de start worden daarover afspraken gemaakt. Hoe meer we
samenwerken met de mensen om de kinderen heen, hoe beter de resultaten. Na 4 tot
6 maanden zijn meestal niet alle problemen opgelost, maar is de basis gelegd en is het
duidelijk welke aanpak en ondersteuning uw kind nodig heeft. Daar kunt u thuis en de
leraar in de klas weer verder mee.

Zorgovereenkomst en evaluatie
Tijdens het kennismakingsgesprek maken we met u afspraken over wat we willen bereiken
in de behandeling. Deze afspraken leggen we vast in een zorgovereenkomst. Leerkrachten,
jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers van jeugdzorg en onderwijs werken hierin
samen. Alle behandeling en ondersteuning vindt plaats vanuit een gezamenlijk plan. U krijgt
hiervan een kopie.
Na vier maanden vindt er een evaluatiebespreking plaats waarbij we stilstaan bij de
ontwikkeling van uw kind. We bespreken samen met u en de betrokken medewerkers
hoe het gaat en of er misschien nog andere afspraken gemaakt moeten worden. De
bevindingen en afspraken uit de evaluatiebespreking leggen we in een verslag vast.
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Meander is voor leerlingen die weinig grip hebben op hun gedrag
en emoties en die daardoor dreigen uit te vallen op school.
De dagbehandeling is gericht op het leren omgaan met emoties,
het leren uiten van emoties en het leren herkennen van emoties.
De kinderen leren in kleine stapjes doelen te bereiken. Ze denken zelf
na over wat ze willen bereiken en hoe ze dat kunnen doen.
Na 4 tot 6 maanden is de basis gelegd en is het duidelijk welke aanpak
en ondersteuning uw kind nodig heeft. Daar kunt u thuis en de leraar
in de klas weer verder mee.

Wat heeft u nodig voor Meander?
Voor Meander is een verwijzing van (huis)arts of een beschikking van het (sociaal)
wijkteam in uw gemeente nodig. Dit geldt ook voor de eventuele specialistisch ambulante
thuisbegeleiding. Voor de school van entrea lindenhout (indien van toepassing) heeft uw
kind een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
nodig. Onze medewerkers kunnen u bij de verwijzingsaanvragen op weg helpen.
Met een gemeentelijke beschikking (jeugdzorg) en een toelaatbaarheidsverklaring
(speciaal onderwijs) zijn er voor u geen kosten verbonden aan Meander.

Informatie
Met vragen over Meander en over het aanmelden kunt u terecht bij ons Entreeteam.
Medewerkers van Meander kunt u bereiken op: T 0344 750 700.
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