Voor elke leerling en elke school want

Passende Aandacht voor Speciale onderwijsbehoefte in Tiel en omgeving

Met ‘t PAST maken we
passend onderwijs mogelijk.
Voor elke leerling en elke
school in Tiel en omgeving.
Op maat, zodat elke leerling het
best op zijn plek is en kan bouwen
aan een mooie toekomst.

entrea
lindenhout
samen voor kind en gezin

‘t PAST met Aandacht
Op elke school verdient een kind de
plek die past bij zijn kwaliteiten en
mogelijkheden. Passend onderwijs met
passende aandacht.
Leerlingen hebben verschillende
onderwijsbehoeften en ondersteuningsvragen
en dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden
van de leerkracht. Samen met ‘t PAST vergroot je
je kennis, ontwikkel je kansen en mogelijkheden
voor ieder kind en voor elke leerkracht.
De gedragsconsulenten van ’t PAST hebben grote
deskundigheid op het gebied van gedrag- en
leerproblemen in het (V)SO. Zij zijn al jaren als ambulant
begeleiders verbonden aan het speciaal onderwijs
van entrea lindenhout met bijzondere expertise van
gedragsproblemen. Vanuit de samenwerking met brede
zorgschool De Cambier en SBO de Wissel is er brede kennis
op het gebied van leerproblemen.
Onze ondersteuning helpt scholen die handelingsverlegen zijn
en vergroot de kennis van leerkrachten bij de aanpak van
leer-en gedragsproblemen. Wij doen dit zowel op individueel,
als op groeps- en schoolniveau. De kennisoverdracht en aanpak
van ‘t PAST is vanuit een jarenlange ervaring praktijkgericht,
concreet, opbouwend en bondig.

‘t PAST met Aanbod
Consultatie, begeleiding en coaching
Begeleiding leerkracht en klas
Onze gedragsconsulenten kunnen
De leerkracht is de spil tot
gevraagd worden voor een consultatiegedragsverandering en groei bij kinderen.
adviestraject, voor het opstellen en
‘t PAST vergroot de kennis en vaardigheden
aanleren van een gedragsaanpak,
van de leerkracht in het omgaan met kinderen
voor handelingsadviezen en
met gedragsproblemen of met een specifieke
observaties, voor het in beeld
onderwijsbehoefte.
brengen van de onderwijs- en/
Handelingsadviezen worden gekoppeld aan de
of ondersteuningsbehoefte
onderwijsbehoefte van de leerling of de groep.
en voor het stroomlijnen van
Maar ook co-teaching, ‘Grip op de groep’ of
communicatie.
Marte Meo (video-interactie) kan tot de mogelijkheden
Ook als een leerkracht met
behoren. We zorgen op een deskundige wijze voor een
gedragsvragen zit, zijn we
duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen met
snel beschikbaar voor een
als doel een gezamenlijke aanpak voor het kind.
consult. Preventief en
Begeleiding van de leerling
laagdrempelig. In onze
Naast een preventieve begeleiding bieden wij praktische
ondersteuning blijven
specialistische begeleiding. Denk aan het vergroten van
we zo dicht mogelijk bij
vaardigheden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling
de leerling, de groep
of taakwerkhouding. Verschillende vormen van psycho-educatie,
en de leerkracht.
trainingen en kindcoaching kunnen worden ingezet.
Kennisoverdracht en trainingen
Wij delen graag onze kennis!
Teams, scholen en natuurlijk ook individuele leerkrachten
bieden wij verschillende trainingen en begeleidingstrajecten aan:
Psychopathologie, Klassenkracht en PBS zijn enkele voorbeelden.
Kennis die de kracht van het schoolteam vergroot en daardoor méér
mogelijk maakt voor de leerlingen.
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Opsomming of illustratie

‘t PAST ook op jouw school?
Herken je handelingsverlegenheid, twijfel niet en schakel ons in. Je hoeft er niet alleen
voor te staan. De verschillende ondersteuningsvormen van ’t PAST kunnen apart door
de school worden afgenomen, per dienst en op maat.
We informeren je graag over al onze mogelijkheden. Samen gaan we onderzoeken
wat past.
Bel of mail ons via:
T 06 83 04 02 81
E info@tpast.org
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