Basisschool Piet Hein
Themabrief 27
Ouder- en Kindadviseur
November 2017
Beste ouders/verzorgers,

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, of heeft u opvoedvragen? Dan kunt u
terecht bij de ouder- en kindadviseur van de Piet Hein. Willemijn Derkx houdt iedere
maandag open spreekuur op school, en u kunt ook een afspraak maken op een andere dag
of een andere locatie. In deze themabrief legt zij uit welke ondersteuning ze kan bieden
en wat het Ouder- en Kindteam Amsterdam voor ouders en kinderen organiseert.
Willemijn, jij bent de vaste ouder- en kindadviseur voor de Piet Hein. Wat houdt
dat in?
Willemijn Derkx: “In het kader van de Jeugdwet heeft iedere wijk in Amsterdam sinds
twee jaar een eigen ouder- en kindteam. In dat team werken de medewerkers van GGD
en consultatiebureaus, maatschappelijk werkers, opvoedadviseurs en kinderpsychologen
samen. Elke school heeft een eigen, vaste ouder- en kindadviseur die ook spreekuur
houdt, zodat ouders ons makkelijk weten te vinden. Ze kunnen bij mij terecht met
vragen over de opvoeding en over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind, hoe klein
of groot die vragen ook zijn. Meestal kan ik de ouders zelf adviseren, maar indien nodig
kan ik dus ook doorverwijzen naar een van de andere deskundigen uit ons team.
Bijvoorbeeld naar een collega die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met
angsten.”
Wat zijn zoal de vragen waarmee ouders naar jou toe komen?
“In het kader van de privacy kan ik natuurlijk geen specifieke voorbeelden geven. Maar
het gaat meestal om vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld: hoe
ga ik om met de boosheid of de angst van mijn kind? Hoe kan ik mijn kind stimuleren om
meer met anderen te spelen, of om beter voor zichzelf op te komen? Ik kan concrete
tips en handvatten geven, en vaak geeft het ouders al inzicht als ze hardop hun zorgen
kunnen uitspreken. In mijn ervaring kunnen ze na een of twee adviesgesprekken
zelfstandig weer verder. Het is dus zeker niet de bedoeling dat we meteen een heel
traject ingaan, integendeel.”
Je helpt ook met aanvragen van financiële ondersteuning vanuit de gemeente?
“Klopt, ik help ouders die recht hebben op een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds met
de aanvraag hiervan. De gemeente heeft namelijk bepaald dat die aanvraag door een
professional moet worden gedaan. Soms hebben ouders hulp nodig omdat er

taalproblemen spelen, of omdat ze nog niet helemaal wegwijs zijn in het aanbod van de
verschillende clubs. Wij ondersteunen daarbij, en het is tevens een gelegenheid om te
bekijken of we andere zaken samen kunnen oppakken.”
Kunnen leerkrachten jou inschakelen als ze een probleem signaleren?
“Nee, wij werken uitsluitend op vraag van ouders. Als leerkrachten een probleem
signaleren, zullen ze dat altijd eerst met de ouders bespreken. Ze kunnen wel naar mij
doorverwijzen of voorstellen om mij erbij te halen, maar het is aan de ouders om te
beslissen of ze dat willen. Pas op hun verzoek kan ik in actie komen. Hebben
leerkrachten vragen over de ontwikkeling van een kind of over de aanpak in een bepaalde
situatie, dan kunnen ze hiervoor bij de intern begeleiders terecht. Ons streven is wel
om zoveel mogelijk samen te werken met de leerkracht en intern begeleider, omdat dit
vaak in het belang is van het kind.”
Je houdt een inloopspreekuur en je bent op school en via mail bereikbaar. Merk je
soms toch enige aarzeling bij ouders om naar je toe te komen?
“Gelukkig niet, ik hoop het niet. Soms schrikken ouders wel als ik zeg dat ik een dossier
ga aanmaken. In de eerste gesprekken noteer ik niets, maar als blijkt dat meerdere
gesprekken of verdere hulp nodig zijn, dan is het noodzakelijk om bij te houden wat is
gedaan en afgesproken. Een ‘dossier’ klinkt meteen zwaar, maar ouders moeten ook
weten dat niemand anders dan zij en ik toegang hebben tot die informatie. Als een
collega het dossier wil inzien, is daar toestemming van de ouders voor nodig. Overigens
wordt ook de leerkracht niet op de hoogte gesteld van wat we bespreken, tenzij de
ouders dat zelf willen. En zoals gezegd, dat is wel het streven omdat het vaak in het
belang is van het kind. Dit bespreek ik ook met de ouders.”
Naast die individuele ondersteuning, organiseren jullie ook cursussen voor groepjes
ouders en kinderen?
“Inderdaad, voor groepen van meestal acht tot tien personen, voor de basisscholen van
het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt samen. Zo ontmoet je dus ook andere
kinderen en ouders die dezelfde vragen hebben, en kun je ervaringen uitwisselen.
Er is de ‘Rots en Water’-training voor jongere kinderen, gericht op sociale vaardigheden.
Kinderen die bijvoorbeeld heel verlegen zijn of die anderen uitdagen met hun gedrag,
kunnen hierbij gebaat zijn. Voor oudere kinderen is er de competentietraining: wat zijn
je sterke kanten en hoe zet je die in op het moment dat je iets moeilijk vindt?
Daarnaast is er een specifieke training voor kinderen met faalangst.
Voor ouders zijn er twee cursussen over de Triple P-methode, voor de
basisschoolleeftijd en voor 12+. Deze methode sluit goed aan bij Leefstijl en Positive
Behavior Support, die ingezet worden bij de Piet Hein.
Alle cursussen zijn gratis voor iedereen toegankelijk. Wel wordt eerst een
kennismakingsgesprek gehouden om te kijken welke aanpak het beste past bij de vraag
van de ouders en het kind.”
Wat wil je de ouders van de Piet Hein meegeven?
“Dat alle vragen welkom zijn en dat ze absoluut niet hoeven te schromen om langs te

komen. Over alle onzekerheden kan gesproken worden. Iedere levensfase vraagt weer
om andere competenties, en het is heel normaal dat je niet overal zelf het antwoord op
weet of vindt. Kom langs!”
Willemijn Derkx (of binnenkort een collega in Willemijns zwangerschapsverlof) is
iedere maandag van 8.30 tot 17.00 uur bij de Piet Hein te vinden. Ze houdt
inloopspreekuur vanaf 8.30 uur en rond 15.00 uur in het RT-lokaal, tegenover directie
en secretariaat. U kunt ook een afspraak maken voor een ander tijdstip op school of bij
het Ouder- en Kindteam Oost (nabij het Flevopark), Kramatplantsoen 101 D, 1095 LE
Amsterdam.
U kunt Willemijn mailen via W.Derkx@oktamsterdam.nl. Meer informatie over het
Ouder- en Kindteam en de aangeboden trainingen vindt u op http://oktamsterdam.nl.

Agenda
In samenwerking met het Ouder- en Kindteam Indische Buurt & Oostelijk Havengebied
worden dit schooljaar vier informatieavonden voor ouders georganiseerd, voor de vier
basisscholen van het Oostelijk Havengebied samen en telkens in een andere school.
De eerste informatieavond vindt plaats op 23 november a.s. in de Piet Hein. Naar
aanleiding van de Week van de Mediawijsheid (17 – 24 november) zal groep 8leerkracht Mariska Koerts uitleg geven en uw vragen beantwoorden over internet- en
social media gebruik bij basisschoolkinderen (groep 5 t/m 8); zij is speciaal op dit
onderwerp bijgeschoold. Uiteraard is het ook de bedoeling dat ouders onderling
ervaringen en tips kunnen uitwisselen.
De volgende informatieavonden gaan over:
- omgaan met emoties (15 februari 2018, Kleine Kapitein)
- veranderend ouderschap bij scheiding (19 april 2018, 8e Montessori)
- de (pré)-puberteit (28 juni 2018, de Achthoek)
Er hangt een flyer van de themabijeenkomsten bij de ingang van de school. Daarnaast
ontvangt u over iedere bijeenkomst t.z.t. meer informatie via de contactouders.

De themabrieven zijn een initiatief van ons team om u beter te informeren over de
keuzes die we maken en het werk dat we achter de schermen verrichten. De eerder
verschenen themabrieven vindt u op www.basisschoolpiethein.nl onder de kop ‘Nieuws’.

