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Het Knooppunt met ketenpartners
Sinds enkele jaren werken alle scholen in Maastricht met een Knooppunt overleg.
Dit is een overleg met de school en vaste ketenpartners waarbij ouders de
gelegenheid hebben om deel te nemen. In een knooppunt wordt gezamenlijk
nagedacht over wat uw kind nodig heeft op school of thuis om zich goed te voelen
en zich goed te kunnen ontwikkelen. Knooppunten vinden doorgaans eens in de 6
tot 8 weken plaats.
De ketenpartners in dit overleg zijn specialisten op het gebied van de ontwikkeling
van kinderen op diverse vlakken:
• school (directie en intern begeleiders, interne specialisten)
• Jeugdconsulent Team Jeugd Gemeente Maastricht: Hanne Schats
• Jeugdarts GGD Zuid-Limburg: Annet Haagsma
• Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Trajekt: Elly Nijpels
• Ondersteuningsteam Passend Onderwijs: Karen Paulis
Wanneer zou u als ouder aan een Knooppunt deel kunnen nemen?
In gezamenlijkheid met de school kunt u als ouders overgaan tot de inbreng van uw
kind in een knooppunt overleg.
Dit kan wanneer u vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind, waarbij
u niet meteen weet wat u hiermee het best kunt doen. Bijvoorbeeld:
- u maakt zich zorgen over een fysieke klacht van uw kind;
- u merkt dat uw kind emotioneel reageert op situaties en hulp nodig heeft bij
het maken van vriendschappen;
- u merkt dat uw kind vaak grenzen opzoekt;
- u merkt dat uw kind situaties anders kan beleven dan anderen in de
omgeving;
- u merkt dat uw vragen en zorgen gerelateerd zijn aan de thuissituatie.
Ook school kan vragen hebben die niet in de eerste plaats onderwijs gerelateerd
zijn, maar die in uitwerking wel invloed kunnen hebben op het onderwijsleerproces
van uw kind. De school kan hierbij ook een beroep willen doen op de expertise van
ketenpartners.
Zo zijn we samen een meedenkteam voor uw kind, voor uzelf en voor de school.
De inbreng van uw kind in een knooppunt kan enkel wanneer u hier als ouders
toestemming voor geeft.
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind, kom dan in de eerste plaats
gerust langs bij de leerkracht of de intern begeleider om uw vraag te verkennen.
Wanneer de vraag meer complex is vraagt om de expertise van ketenpartners
kunnen we in gezamenlijk overleg overgaan tot de inbreng van uw kind in het
knooppunt.

