Beslisboom Thuiszitten
Op school waarneembaar gedrag






Thuis waarneembaar gedrag



Angst
Fobie
Autisme Spectrum + angst
Geen sprake van anti-sociaal gedrag
Geheel of gedeeltelijk afwezig




Het gaat goed met
de leerling

Alert zijn !!
Gaat het goed
met de leerling?

Coördinator

Wie is de eigenaar van
het dossier ?
De casemanager
(=onafhankelijk met een
persoonlijke benadering)
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Weerzin/weigeren naar school te gaan
Lichamelijke of emotionele reacties wanneer
kind naar school moet
Ouders hebben alles geprobeerd om kind
naar school te krijgen
Kind blijft thuis met medeweten van ouders

Het gaat niet goed
met de leerling

De leerling komt niet op school
 Leerling durft het huis niet te
verlaten maar van huis naar
school gaat wel
 Leerling wil niet naar school
(schoolweigering)
 Heftige emotionele spanning om
naar school te gaan
 Ouders zijn op de hoogte van het
verzuim
 Thuis wordt door leerling als veilig
en vertrouwd ervaren
 Leerling is gemotiveerd om
huiswerk te doen
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Taken Casemanager

Taken School ism casemanager

Vaststellen van :

 Verzuim bij leerplicht melden
 Contact met ouders gericht op
succeservaringen
 Contact met hulpverlening gericht op
angstklachten en lichamelijke
klachten

 Stand van zaken
 Wat is er nodig om het beeld compleet te
krijgen
Door in kaart te brengen van:

 Portret leerling
 Onderwijs
behoefte leerling
Portret leerling
 Contact ouders
 Contact overige instanties
 Contact leerplicht
 PGB/ZIN
 Diagnose
 Centrum voor Consultatie en Expertise
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Risicomomenten
 Na het weekend
 Na een vakantie
 Na een ziekte
 Na een verhuizing
 Verandering van
klas/leerkracht/docent/school
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Angsttrap maken op de moeilijke situatie visueel ondersteunen
Kleine stapjes toewerken naar schoolgaan door middel van succeservaring

Voorbeelden van begeleidingsmogelijkheden:






Projecten in de regio voor leerlingen met angst
Mogelijkheden levensloopbegeleiding / coach
Een dagdeel naar school / alleen in de pauze komen / alleen komen bij het leukste vak
Vast persoon die de leerling opvangt bij binnenkomst
Vast contactpersoon voor leerling gedurende schoolloopbaan
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