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Nieuwsbrief december 2022 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda 

 

6 december Extra speelgoeddag groepen 1-2 

8 december Adventviering 1 

9 december Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen 

12 december Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen 

13 december Ouderpanel wordt verplaatst, deze gaat niet door 

13 december Adventviering 2 

15 december Adventviering 3 

16 december Schaapspoort: afsluiting inzamelingsactie 

20 december Afrondende mediatorentraining ‘De Vreedzame School’ + uitreiking  

20 december Adventviering 4 

20 december Kerstviering op school 

21 december Start kerstvakantie: Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 

22 december Studiedag: Alle leerlingen vrij 

22 december Kerstvakantie 

9 januari Eerste schooldag na de kerstvakantie 

9 januari Nieuwsbrief januari  

 

Sinterklaas 

Sinterklaas en Pieten brachten een bezoek aan De Droomspiegel 

 

Op 5 december vierde Sinterklaas zijn verjaardag 

samen met zijn Pieten op De Droomspiegel.  

 

De kinderen hebben genoten! 
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De groepen 1 t/m 5 hadden een grote opening met 

alle kinderen in de middenruimte. De smikkelpiet 

kon zich ook nu niet inhouden en zat lekker te 

smikkelen van de pepernoten. 

 

Na de grote opening met alle groepen kwamen de 

groepen per 3 klassen naar de middenruimte. Sint 

had zijn boek bij zich en wist van veel kinderen wel 

iets te vertellen. De kinderen hadden wat liedjes met 

bewegingen bedacht zodat de smikkelpiet en de 

andere pieten fit blijven. 

 

 

Na toegesproken te zijn door de Sint, er bewogen en gezongen, was het 

natuurlijk ook tijd voor een cadeautje. 

 

Op de bosrand hadden de kinderen surprises en gedichten voor elkaar 

gemaakt en een cadeautje gekocht. De Sint en Pieten brachten met een 

kort bezoekje in de eigen klassen de klassencadeaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen dat alle kinderen hebben genoten van het bezoek! 

Groet, namens Sint en Pieten en de oudervereniging. Ook namens de Albert Heijn op de 

Hongarijeplaats (de 'kleine' Albert Heijn) die al het strooigoed heeft gesponsord. 

 

Wijzigen contactgegevens 

 

Bent u verhuisd, heeft u een ander telefoonnummer, graag doorgeven via het Ouderportaal. De 

inloggegevens voor het Ouderportaal zijn de gegevens die u voor Parro gebruikt. Ook een 

noodnummer is noodzakelijk, zodat de school kan bellen bij een calamiteit.  

 

EHBO met Koningsspelen 

 

Het is nog ver weg, maar ook weer zo dichtbij: De sportdag, oftewel 

de Koningsspelen! 

Deze spectaculaire dag vindt plaats op vrijdag 21  

april 2023.  

We zijn nu al op zoek naar ouders met EHBO die deze dag kunnen 

helpen.  

Wilt en kunt u uw EHBO-steuntje bijdragen? Mail alvast naar 

ov@droomspiegel.nl  

 

Parkeerbeleid bij de Hooiberg 

 

mailto:ov@droomspiegel.nl
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Helaas parkeren steeds meer ouders hun auto op de oprit van De 

Hooiberg als zij hun kinderen naar school brengen. Het is vanuit 

brandveiligheid niet toegestaan om op deze oprit te parkeren 

(uitgezonderd onze eigen auto’s die à la minute van de oprit verwijderd 

kunnen worden indien nodig). Daarnaast zorgt het voor veel overlast en 

kans op schade omdat de auto’s op dit smalle pad gekeerd worden bij 

het verlaten van de oprit.  

 

Wij verzoeken u vriendelijk om niet meer op ons terrein te parkeren. We danken u bij voorbaat 

voor uw medewerking. 

 

Directie KinderCentrumAlmere 

 

Verkeersveiligheid rondom school 

 

Al een aantal maanden ontvangt de school regelmatig berichten van ouders dat het gevaarlijk is om 

veilig de school te kunnen bereiken.  

 

Brengt u uw kind naar locatie Bosrand (alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8)? We verzoeken u 

dringend om gebruik te maken van een parkeervak. Naast het gebouw is tevens een hele grote 

parkeerplaats waar altijd plek is om te parkeren zodat u uw eigen kinderen veilig naar school kunt 

brengen. Het is niet de bedoeling om stil te staan in de bocht of gebruik te maken van 

parkeerplekken van buurtbewoners. We willen immers dat al onze leerlingen veilig de school kunnen 

betreden.  

 

Helaas is de situatie op locatie Marco Polo op dit moment een stuk gevaarlijker. Er wordt stilgestaan 

midden op straat, er wordt geparkeerd op het gras (wat niet is toegestaan) en er dreigen ongevallen 

en fysieke aanvallen te ontstaan door het parkeerprobleem bij het halen en brengen. Dit wordt niet 

geaccepteerd en is niet oké. We vragen van eenieder geduld en respect. 

 

Wij begrijpen dat het een uitdaging is (met name in de ochtend) om een parkeerplek te vinden, zeker 

nu er gebouwd wordt. Daarom wordt u verzocht om tijdig van huis weg te gaan, gebruik te maken 

van een parkeerplek in de wijk en een stukje te lopen, te carpoolen, of gebruik te maken van de fiets 

en/of zoveel mogelijk lopend naar school te gaan.  

 

De gemeente gaat de problematiek in kaart brengen. De politie denkt ook mee. Er zal worden 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid te vergroten op korte én lange 

termijn. 

 

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt een melding maken via 0900-8844 om de problematiek omtrent de verkeersveiligheid en het 

parkeerprobleem te delen. U kunt dan een belbericht laten opmaken t.a.v. Jan van Brugge, voor de 

wijkagent van Almere Poort. Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen voor een gesprek 

over de situatie waarvan u melding wilt maken.  

 

Wanneer uw veiligheid of dat van uw gezin in gevaar komt bij het brengen en- of halen, dan vragen 

we u om te bellen naar 0900-8844. Collega’s van de wijkagent die dan dienst hebben, krijgen dan van 

de meldkamer een melding om de situatie op dat moment te bekijken. 

 

Vanuit de Schaapspoort 

 

Geweldig dat de Droomspiegel weer een actie wil houden voor Stichting Care. Deze stichting is 

verbonden aan de Schaapspoort (kerk voor de wijk) en deelt aan honderden huishoudens voeding, 

kleding en spullen. Informatie over de actie staat op de flyer maar ook hoe u hulp kunt krijgen als dat 

nodig is.  
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Naast de hulp die we bieden doen we ook veel voor kinderen. Net als vorige jaren zal de 

Schaapspoort deze kerst weer een tasjes actie houden. U kunt voor uw kind een gratis kersttasje 

aanvragen wat aan de deur bezorgd zal worden. In het tasje zitten allerlei leuke kerstactiviteiten voor 

u en uw kind. Knutselwerkjes, verhalen, iets lekkers en een klein cadeautje.  

 

 

Via www.deschaapspoortalmere.nl kunt u kinderen vanaf 4 jaar, uit Almere Poort aanmelden.  

Komt u van buiten Almere Poort dan kan het zijn dat we vragen om het tasje op te halen. 

Wilt u het volledige formulier per kind invullen? U kunt zich aanmelden tot en met 10 december. 

De Schaapspoort houdt ook leuke kinderclubs.  

Op 9 december is de laatste Kinderbijbel kookclub voor 9+ kinderen. Dit is om 16.00 uur in Het 

Poorthuis, Merlijnplantsoen 17. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Mark Zeldenrust 

Wijkpastor Almere Poort 

 

Even voorstellen, de jeugdverpleegkundige 

 

Mijn naam is Linda Klavers.  Ik ben jeugdverpleegkundige, werkzaam bij JGZ 

Almere. Ik ben als jeugdverpleegkundige verbonden aan een aantal scholen in 

Almere Poort, waaronder de Droomspiegel. 

 

Alle kinderen van 5 jaar worden opgeroepen voor een preventief 

gezondheidsonderzoek (Afgekort PGO). Ik ga deze onderzoeken op school 

verzorgen. Alle kinderen zullen worden uitgenodigd. Bij de PGO van de 5-jarigen 

zullen wij, naast een gesprek met het kind en de ouder, het kind wegen en meten, 

een ogentest, gehoortest en motoriekonderzoek uitvoeren.  

De ouders van de kinderen in groep 7 zullen dit jaar via de post uitgenodigd worden om digitaal een 

vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind en de vragen of zorgen die u 

heeft kunt u hier ook kenbaar maken. Als er vragen of zorgen zijn zal ik telefonisch contact met u 

opnemen om dit te bespreken. We kunnen dan met elkaar besluiten of de vraag voldoende is 

beantwoord of dat ik u met uw kind uitnodig voor een consult.  

Wij zullen de school ook laten weten als we de uitnodigingen voor deze vragenlijst de deur uit doen, 

zodat de school u ook kan helpen herinneren dat deze vragenlijst klaar staat.  

Ik zal daarna op school langskomen om de kinderen uit groep 7 te wegen en meten. Ik meet alleen 

die kinderen waarvan ik van de ouders toestemming heb gekregen dit te doen. Dit 

toestemmingsformulier wordt tegelijk met de uitnodiging van de vragenlijst naar u toe gestuurd.  

Sterk in de wijk 

Sterk in de wijk is een samenwerking tussen de intern begeleider en de jeugdverpleegkundige. Samen 

gaan we met ouders in gesprek die vragen of zorgen over hun kinderen hebben op het gebied van 

opvoeden, ontwikkeling of anderszins.  Het idee is dat de intern begeleider en jeugdverpleegkundige 

met ouders mee gaan denken. Ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring. Door de kennis van 

onderwijs, ontwikkeling en leren in een gesprek samen te brengen met kennis over gezondheid, 

opgroeien en opvoeding hopen wij een nog beter passend en liefst preventief aanbod te doen om je 

kind en jullie als ouders te ondersteunen.  

http://www.deschaapspoortalmere.nl/
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Heeft u vragen of zorgen over uw kind of gezin, dan kunt u dit aangeven bij de Intern begeleider en 

zij kan een gesprek inplannen waarbij de Intern begeleider, de ouders en de jeugdverpleegkundige 

aanwezig zijn. 

Hartelijke groet, Linda Klavers 

l.klavers@jgzalmere.nl Telefoonnummer: 088-0029990 

www.jgzalmere.nl 

Dalton, een kijkje in groep 5C 

 
Ook hier werken de leerlingen hard aan hun opdrachten en daarbij leren 
ze ook nog wat taakjes uit te voeren. Iedere leerling heeft een taakje in 
de groep. De ene taak moet iets vaker worden uitgevoerd dan andere 
taak. Maar na een paar weken worden de taken op nieuw verdeeld naar 
wat de leerlingen graag willen doen. Zo kan iedereen een keer aan de 
beurt komen voor het taakje die ze graag willen doen.  
 
De leerlingen zijn heel enthousiast over de taakjes. Iedereen wil 
bijvoorbeeld heel graag de vissen eten geven. 

De taken geven de leerlingen het gevoel van verantwoording. 

 

 

De Vreedzame School, een kijkje in groep 8A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

In groep 8A zijn wij met zijn allen verantwoordelijk voor de 

klas en de spullen.  

Tijdens de lessen van de vreedzame school hebben wij het 

gehad over welke taken er allemaal nodig zijn.  

Op deze taken hebben de kinderen mogen solliciteren. Er zijn 

namelijk taken waar je misschien beter in bent dan andere 

taken.   

De taken lopen altijd van vakantie tot vakantie. Na de kerstvakantie zullen de kinderen weer nieuwe 

taken krijgen.  

Wat fijn is om te zien, is dat de kinderen elkaar ook helpen met hun taken. Zo gaat het soms sneller 

voordat de klas is opgeruimd.  

Samen zijn wij verantwoordelijk.  

 

mailto:l.klavers@jgzalmere.nl
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(voor)leestip: De reis van de regen 

 

Izak speelt graag bij de waterplas bij zijn favoriete berg. Tijdens het spelen 

begint het te regenen. Hij giet een glazen pot gevuld met een visje en water 

leeg in de waterplas en probeert de weg van het water te volgen, door de 

bergstroompjes naar beneden. Daar waar de stroom verandert in een 

waterval en als rivier verder stroomt naar beneden, door het landschap. 

Steeds verder en verder, tot het zijn weg vindt naar de oceaan. Naar 

donkere dieptes en verre landen. Tot het uiteindelijk verdampt, opgaat in 

wolken en het zijn weg naar Izak weer terug vindt.  

 

Een prentenboek dat met recht een parel te noemen is. Over de kringloop van water en onze 

afhankelijkheid hiervan. Prachtig beschreven en misschien nog wel mooier geïllustreerd.  

 

Ouderpanel 

 

Op 13 december zou het tweede ouderpanel gaan plaatsvinden. Tijdens het ouderpanel worden 

schoolse zaken besproken met u als ouder en wordt er door directie informatie opgehaald met als 

doel de school nóg beter te maken.  

Deze datum wordt verschoven:13 december wordt maandag 19 juni. 

 

Het tweede ouderpanel is op donderdag 23 maart (zie jaarkalender, deze datum blijft staan). 

Het derde ouderpanel is dan op maandag 19 juni. 

Van 08.30 uur tot 09.30 uur op locatie Marco Polo. 

 

Wilt u meedenken voor het ouderpanel van 23 maart? Geef u dan op door een mail te sturen naar 

administratie@droomspiegel.nl  

 

Te laat  

 

Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen op tijd op school 

komen. Als een kind te laat komt mist het hierdoor de instructie van 

die dag. Ook stoort het de groep heel erg als de leerkracht steeds weer 

opnieuw moet beginnen met zijn of haar verhaal. Te laat komen valt dan 

ook onder ongeoorloofd verzuim.  
  

Iedere dag is de school om 08.15 uur geopend. De leerlingen zitten om 

08.25 uur in de klas zodat de lessen om 08.30 uur kunnen starten. We 

willen de leertijd zo effectief mogelijk benutten.  

 

We spreken van te laat komen wanneer de leerling na 08.30 uur de klas in komt. Het is de 

verantwoordelijkheid van de ouder(s) dat het kind op tijd op school is. Daarmee bedoelen we in het 

schoolgebouw. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht, op de dagen dat er geen inloop is, 

dat de leerling voor 08.30 uur in het lokaal is.  

  

De stappen worden als volgt genomen:  

Stap 1: De leerkracht maakt een melding in Parnassys wanneer uw kind te laat komt.  

Stap 2: Wanneer er sprake is van 3 keer te laat, en dit staat gemeld in Parnassys, zal de 

leerkracht u als ouder(s) uitnodigen voor een gesprek of telefonisch contact. Er wordt gevraagd 

wat u eraan gaat doen om uw kind op tijd te laten komen. Ook wordt er een notitie gemaakt in 

het leerlingvolgsysteem.  

Stap 3: Als uw kind wederom 3 keer te laat is en dit staat gemeld in het leerlingvolgsysteem maakt de 

leerkracht een melding bij de directie. De directie nodigt u dan uit voor een gesprek.  

Stap 4: Bij de eerstvolgende keer dat uw kind weer te laat is, zal de directie contact opnemen met de 

leerplichtambtenaar. Een gesprek en eventuele een boete kan dan het gevolg zijn.  

mailto:administratie@droomspiegel.nl
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Voorstelling voor leerlingen met ouder(s) uit groep 6,7 en 8: 90’s VS 20’s 

 

De muziek waar je ouders naar luisteren is per definitie slecht. Maar dat komt omdat zij oud zijn, 

daar kunnen ze niks aan doen. En dat zij niet snappen dat de muziek waar jij naar luistert het beste is 

dat er ooit gemaakt is, vergeef je ze ook. Zolang het binnenshuis blijft. Zodra je vader op een 

verjaardag gaat meezingen met 2 Unlimited en je moeder laat zien dat ze nog precies weet hoe je de 

Macarena danst, moet er ingegrepen worden. 

 

Het is tijd voor de battle van de eeuw. Suzan en Freek nemen het op tegen Twarres en Snelle gaat de 

strijd aan met MC Hammer. Elsa staat tegenover Pocahontas en van Flippo’s versus Squeezies. 

 

Een voorstelling over wederzijds onbegrip tussen ouders en kinderen, dat zich blijft herhalen. Over 

nostalgie, trends, guilty pleasures en het missen van eerste keren. 90’s vs 20’s laat zien dat het 

onvermijdelijk is om net als je ouders te worden, ook al roep je nog zo hard van niet. En dat is ook 

oké. 

 

Een live DJ, drie spelers, oneindig veel hitjes en een hoop gênante momenten dit is 90’s vs 20’s: een 

muzikale battle, waarin iedereen toch al weet wie er gaat winnen. 

 

Interessant? Voor onze leerlingen met een kortingscode: 

Ticketslink: https://kunstlinie.nl/programma/bontehond-9/ 

Als de promotiecode 90’s in het bestelproces wordt gebruikt verschijnt de korting. 

Hierbij ook een link met alle informatie over de voorstelling, met extra’s zoals de film met Jodi 

Bernal ter voorbereiding op de voorstelling. 

https://www.bontehond.net/voorstellingen/90s-vs-20s 

  

Hopelijk tot 18 december of snel een andere keer. 

 

Juf Samantha neemt afscheid 

Juf Samantha gaat de Droomspiegel verlaten. Zij heeft zich de afgelopen 3 jaren 

ingezet in verschillende groepen binnen de Droomspiegel. Bij de start van dit 

schooljaar als invaller, RT-er en bij lopende zaken binnen de school. 

 
We danken juf Samantha voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar alle 

goeds toe.  

 

Haar laatste werkdag zal zijn op donderdag 22 december. 

 

Eerste Winterfeest Almeerderstrand op 10 december 

Kampvuurtjes, broodjes bakken, live akoestische muziek, winterse workshops voor  

kinderen, glühwein, sfeervolle verlichting en nog veel meer.  

Deze winterse ingrediënten vind je tijdens het Winterfeest op zaterdag 10 december van 15.00 tot 

19.00 uur op het Almeerderstrand. Stad & Natuur organiseert dit gratis winterse evenement voor 

het eerst. De activiteiten zijn gratis. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunstlinie.nl%2Fprogramma%2Fbontehond-9%2F&data=05%7C01%7C%7Ccfa0183a004945fbe03f08daa126ab30%7C97fc5012fdd64c0db921d31450c81b5d%7C0%7C0%7C637999484729654610%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZAryMLAfORjvu8WAOjAGmOO6tbtTY3jiBAXeJdo67%2FA%3D&reserved=0
https://www.bontehond.net/voorstellingen/90s-vs-20s
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Tussen 15.00 en 19.00 uur ontvangt onze bijzondere gastvrouw jou en je ouders. Je kunt van alles 

doen. Een broodje bakken boven een vuurschaal met Erik Fakkeldij en Joost Bosker. Je warm dansen 

bij de silent disco met DJ Kringloop. Rondom het kampvuur luisteren naar singer-songwriter Daniel 

van der Zee. Een kerstbal versieren met Leonie van der Voort. En je laten verrassen door Gerard 

Poot, hij vertelt een winters verhaal en doet goocheltrucs. Kleur in Cultuur leert je schemer- en 

nacht fotograferen en geeft een workshop kaarsen pimpen. Voor de stoere kinderen (en ouders) is 

er Archery Tag: test je pijl & boog skills. 

Strandrestaurant Poortdok zorgt tijdens het Winterfeest 

voor drankjes en hapjes in Winterse stijl. Meer 

informatie op www.stadennatuur.nl/almeerderstrand 

Met vriendelijke groeten, 

 

Stad & Natuur Almere 

Team Educatie 

 

Inloopdagen 

 

Na de kerstvakantie zullen de inloopdagen wederom gaan wijzigen. De reden hiervoor is dat 

wisselende dagen per schooljaar wenselijk zijn, zodat ook werkende ouders in de gelegenheid 

worden gesteld om soms gebruik te kunnen maken van een inloopmoment.  

 

Van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie worden de dinsdag en vrijdag de nieuwe inloopdagen.  

De inloopmomenten zijn voor alle leerlingen van de Droomspiegel, van groep 1 t/m groep 8. De 

deuren gaan om 08.15 uur open en tot een paar minuten voor 08.30 uur heeft u de gelegenheid om 

een werkje met uw kind te maken in de groep. 

 

We willen graag de leertijd effectief benutten en om 08.30 uur starten met de les. Vandaar, dat we u 

vragen om tijdig de school te verlaten. Komt u rond 08.30 uur aan de deur? Dan wordt u gevraagd 

om bij de deur afscheid te nemen van uw kind. 

 

Kerstmis 

 

Op dinsdag 20 december vindt, na twee jaar afwezigheid, eindelijk weer het kerstdiner plaats. Daarbij 

hebben we uw hulp hard nodig!  

 

Vanaf dinsdag 6 december zal er bij de deur van elke klas een inschrijflijst hangen waar verschillende 

hapjes en drankjes op staan. Als u het leuk vindt om iets te maken of mee te nemen, kunt u uw naam 

op de lijst noteren. Ook mag u een eigen hapje opschrijven dat niet op de lijst staat. 

 

We willen u vragen om uw kind op maandag 19 december alvast een bord, bestek en een beker 

(allen voorzien van naam in een plastic tas) mee naar school te geven. Kinderen uit de groepen 1 t/m 

3 hoeven alleen een bord en bestek mee te nemen. Dit wordt gebruikt tijdens het diner en krijgen de 

kinderen na afloop weer mee naar huis. 

 

In de weken voorafgaand aan deze avond zullen de kinderen in de klas een mooie kerstknutsel 

maken. Op dinsdag 20 december zal er tijdens de inloop op allebei de locaties een kerstmarkt 

plaatsvinden in de middenruimte van de school, waar u kunt zien wat er allemaal gemaakt is en het 

werkje van uw kind kunt kopen tegen een vrijwillige kleine bijdrage. De opbrengst hiervan zal gaan 

naar materiaal om buiten mee te spelen.  

 

Als de kinderen lekker aan het kerstdiner zitten, kunt u in de middenruimte genieten van muziek en 

een hapje en drankje. Ook hiervoor zoeken we ouders die het leuk vinden om iets lekkers te maken. 

Hiervoor zal via Parro een agendapunt aangemaakt worden.  

 

 

http://www.stadennatuur.nl/almeerderstrand
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Dinsdag 20 december:  

 

Locatie Bosrand 

16.45 uur  Inloop met kerstmarkt en kerstkoor. U kunt nu ook de hapjes voor het kerstdiner 

  naar de klas brengen. 

17.00 uur   Start kerstdiner voor de kinderen en gezellig samenkomen voor ouders in de  

  middenruimte (locatie Bosrand). 

18.15 uur Kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen in de klas opgehaald worden als de deur  

  van de klas open is. 

 

Locatie Marco Polo 

17.00 uur Inloop met kerstmarkt en kerstkoor. U kunt nu ook de hapjes voor het kerstdiner                        

  naar de klas brengen. 

17.15 uur Start kerstdiner voor de kinderen en gezellig samenkomen voor ouders in de 

middenruimte (locatie Marco Polo). 

18.30 uur Kinderen van groep 1 t/m 5 kunnen in de klas opgehaald worden als de deur  

  de klas open is. 

 

Woensdag 21 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit en begint de kerstvakantie! 

 

Groet, 

OV en de Kerstcommissie  
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Kerstgroet 

 
 
Nieuwe leerlingen kunt u vanaf de geboorte aanmelden.  
Neem contact op met de administratie via info@droomspiegel.nl  
De school is NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadigen van persoonlijke eigendommen. 
Heeft u deze nieuwsbrief niet via email ontvangen? Geef uw e-mailadres door via administratie@droomspiegel.nl  

mailto:info@droomspiegel.nl
mailto:administratie@droomspiegel.nl


Het contact tussen ouders en school verloopt moeizaam; wat kunnen we
doen?
Mijn kind vindt het lastig om grenzen te stellen. Hoe kunnen we
hem/haar hierbij helpen?
Mijn kind is thuis en op school boos en driftig, hoe ga ik hiermee om?
Vragen over slapen, voeding en mentale gezondheid.

Zo vroeg mogelijk, laagdrempelige en passende ondersteuning 
voor kinderen en ouders op school en thuis.

Sterk in de Wijk

Sterk in de Wijk is een samenwerking 
tussen de ouder(s), de jeugdverpleegkundige
(JGZ Almere), de leerkracht/intern begeleider en
de begeleider jeugdhulp (Oké op School).

Voorbeeldvragen:

Oké op school is een product van Triade Vitree



De (hulp)vragen worden eerst (op de school) door IB'er/leerkracht met de
de ouder(s) besproken. In overleg met ouders kan de IB'er besluiten om
de jeugdverpleegkundige te betrekken. Hij/zij kan meedenken en zo
nodig de juiste hulp inschakelen. 

In het gezamenlijke gesprek op school, zal de hulpvraag worden verhelderd
door de ouder(s) vanuit de thuissituatie en vanuit school met de kennis
over wat zij zien in de klas. De jeugdverpleegkundige en/of de begeleider
jeugdhulp bekijken de vraag vanuit gezondheid, opvoeden, gedrag en
ontwikkeling. 

Indien nodig kan er verwezen worden naar andere vormen van
ondersteuning. 

Vragen op school van de leerkracht/intern begeleider (IB'er)

Vragen van de ouder(s) over het gedrag, de ontwikkeling of opvoeding

van hun kind.

De jeugdverpleegkundige en begeleider jeugdhulp kunnen ondersteunen bij:

Hoe werken we samen?

Hulpvragen kunnen eerder worden opgepakt
Ondersteuning op school en thuis mogelijk
Vroegtijdig samenwerken geeft duidelijkheid voor
het kind, het gezin en de school
IB'er houdt overzicht en wordt verlicht in het werk

Wat levert het op?

Zo gewoon mogelijk: 
op school, dicht bij huis en in de wijk



De jeugdverpleegkundige bekijkt samen met de ouder(s) welke hulp
passend is voor de thuissituatie. 

De begeleider jeugdhulp biedt individuele begeleiding aan het kind in
samenwerking met de ouder(s) en de leerkracht .

De intern begeleider houdt het overzicht en monitort de ingezette
ondersteuning. 

Voorbeeld:

Jason is de laatste tijd onzeker en verlegen, zijn prestaties op school gaan
achteruit. In gesprek met zijn ouders komt naar voren dat er thuis meer aan
de hand is.

De begeleider jeugdhulp en jeugdverpleegkundige worden in overleg met
school uitgenodigd om mee te denken over een concrete aanpak.

Wanneer werken we samen?

Samen voorkomen we dat lastige situaties groter worden 
en zwaardere vormen van hulp ingezet moeten worden.



heeft kennis over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van
(schoolgaande) kinderen.

is in de school aanwezig, op een afgestemd tijdstip en moment. Hij/zij is
bereikbaar voor vragen en advies.

heeft ervaring in het zo licht en 'gewoon mogelijk' ondersteunen van een
kind/gezin.

De jeugdverpleegkundige (JGZ Almere): 

Sterk in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere

De begeleider jeugdhulp (Oké op School):

heeft kennis van de sociaal-emotionele ontwikkeling, weerbaarheid en
schoolse vaardigheden.

biedt lichte ondersteuning in de vorm van kortdurende individuele
begeleiding op school en thuis.

werkt tijdens de begeleiding samen met de ouders en de school, aan
gedragsverandering bij het kind. 

naast deze begeleiding, verzorgen collega-trainers van Oké op School
groepstrainingen en voorlichtingslessen.


