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Overzicht externe zorgpartners/instanties
Onderwijsbegeleiding Op Maat
"Opmaat onderwijsbegeleiding" is een kleine organisatie, onderdeel van de budget
eenheid "Op de Tump" binnen het bestuur Stichting primair Onderwijs Leudal en
Thornerkwartier (SPOLT). "Opmaat onderwijsbegeleiding" heeft tot taak onderwijs
begeleidende en ondersteunende activiteiten uit te voeren voor de scholen van het
SWV Leudal en Thornerkwartier. "Opmaat" richt zich op de begeleiding van de Interne
begeleiders (IB-ers) en op begeleiding en coaching van leerkrachten. Verder verzorgt
"Opmaat" consultatieve leerlingenbegeleiding, SOVA/weerbaarheidstrainingen en
teamtrainingen.
Op verzoek van de school verrichten de begeleiders van "Opmaat" onderzoeken. De
onderzoeken zijn te verdelen in:
● Psychologische onderzoeken: onderzoeken naar de cognitieve mogelijkheden van
de leerling, onderzoeken n.a.v. persoonlijkheids- en/of sociaal-emotionele
problemen.
● Didactische onderzoeken: onderzoeken naar de oorzaak van stagnaties in de
leerontwikkeling van de leerling, met als doel adviezen t.a.v. (ortho)didactische
aanpak, inzet methodieken en leermiddelen
● Onderzoeken en observaties naar werkhoudingsproblemen of problemen m.b.t.
de sociale competenties en -vaardigheden van het kind. Voor deze observatie kan
SVIB (Video interactieve begeleiding) worden ingezet;
● Onderzoeken naar motorische problemen;
● Onderzoeken m.b.t. spraak- taalontwikkeling.
N.B.: Dyslexie onderzoeken worden niet door Opmaat uitgevoerd!

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD)
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18
jaar. Zo ook in de regio Noord- en Midden-Limburg, waar de JGZ door de GGD
Limburg-Noord, wordt aangeboden.
Alle ouders met kinderen van 0-18 jaar kunnen bij de GGD terecht voor informatie en
ondersteuning op het gebied van een gezond en veilig opgroeien.
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de GGD regelmatig
op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Op de basisschool zijn er nog
onderzoeken op de leeftijd van 5/6 jaar en 10/11 jaar. Daarnaast wordt uw kind in deze
periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
Telefoonnummer: 088-1191111
website: www.ggdlimburgnoord.nl
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Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Met vragen over opvoeden en opgroeien kunt u ook bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) terecht. Het CJG werkt samen met meerdere organisaties, waardoor uw vraag snel
en goed beantwoord kan worden. De JGZ is één van de partners, die onderdeel uitmaakt
van het CJG.
Op het ouderportal ISY staat geregeld informatie vanuit het CJG met een drietal tips.
Contactpersoon op onze school is mevr. Annemie Bassant:
Telefoonnummer: 088-0105910
website: www.cjgml.nl
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