Aan alle ouders/ verzorgers van Basisschool Kerensheide,

Datum: 20 juni 2018
Betreft: Logopedie op Basisschool Kerensheide

Beste ouders / verzorgers,
In een eerder verschenen nieuwsbrief werd kenbaar gemaakt dat binnen de basisscholen van de
Gemeente Stein een richtlijn werd verwezenlijkt wat betreft logopedische ondersteuning op scholen. In
deze brief zullen een aantal zaken worden verduidelijkt.
Sinds 1 januari 2018 zijn de richtlijnen van start gegaan en verzorgt Logopediepraktijk Savelkoul
logopedische behandelingen op Basisschool Kerensheide. Het doel is externe ondersteuning die het
kind nodig heeft binnen de eigen school te laten plaatsvinden, zodat er weinig onderwijstijd verloren
gaat. Tevens is meer zicht door het onderwijs op de beoogde doelen, voortgang en het effect van de
externe ondersteuning. Het doel voor logopedische behandeling binnen Basisschool Kerensheide is
een effectieve en kwalitatief goede behandeling te bieden, waarbij kinderen het geoefende direct
binnen de schoolse- en dagelijkse situatie kunnen toepassen. Dit komt de gehele ontwikkeling en het
onderwijs ten goede.
Leerlingen die logopedische zorg en behandeling nodig hebben, kunnen tijdens én buiten schooltijd
gebruik maken van de expertise van Logopediepraktijk Savelkoul. Behandeling onder schooltijd (van
leerplichtige kinderen) door een logopedist op een locatie buiten school, kan slechts na toestemming
van de directie plaatsvinden. U heeft natuurlijk keuzevrijheid door welke logopedist uw kind zal worden
behandeld.
Logopediepraktijk Savelkoul voldoet aan de eisen van het standpunt ‘Logopedie op school’ van de
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF-oktober 2015), de kwaliteitseisen vanuit
de NVLF en de voorwaarden ‘Paramedische zorg op scholen’ van de zorgverzekeraars.
De belangrijkste regels voor logopedie op school:
1. Ouders en/of verzorgers van het kind dienen 50% van de behandelingen aanwezig te zijn. Bij
het intakegesprek, tussen- en eindevaluatie dienen ouders/ verzorgers altijd aanwezig te zijn.
Wanneer ouders niet aanwezig kunnen zijn tijdens een behandeling, zal telefonisch of per
email besproken worden wat er tijdens de logopedie is geoefend en wat in de thuissituatie
geoefend kan worden.
2. Logopediepraktijk Savelkoul heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, waardoor
logopedie volledig wordt vergoed. Bij de eerste afspraak dient een verwijsbrief van de
huisarts, tandarts of specialist overlegd te worden.
3. Ouders/ verzorgers dienen hun kind zelf aan te melden voor logopedie.
4. De praktijk is toegankelijk voor alle leerlingen van Basisschool Kerensheide, maar ook voor
kinderen (0-18 jaar) die geen deel uit maken van deze onderwijslocatie.
5. De praktijk is geopend voor en na schooltijd, tijdens vakanties en andere vrije dagen van
school.
6. Bij afwezigheid van de logopedist wordt de logopedische behandeling in overleg met ouders/
verzorgers waargenomen door een vervangster of verplaatst naar een andere datum.
7. De schoolleiding en de ouders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen van
de leerplichtwet. Het verlenen van paramedische zorg op school dient te geschieden met in
achtneming van de bepalingen van de leerplichtwet.
8. De logopedist is onafhankelijk. Er is geen sprake van belangenverstrengeling tussen de
onderwijsinstelling en de logopedist die behandelt binnen de onderwijsinstelling.

9. Ouders/ verzorgers hebben keuzevrijheid door welke logopedist hun kind wordt behandeld.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij Peter
Demandt, directeur Basisschool Kerensheide of Nicole Savelkoul, logopedist Logopediepraktijk
Savelkoul.

Vriendelijke groet,
Peter Demandt,
Directeur Basisschool Kerensheide

.

Nicole Savelkoul,
Logopediepraktijk Savelkoul

