op.
U kunt ook contact opnemen met onze
afdeling Zorgbemiddeling,
telefoon 088 205 24 00 (lokaal tarief) of
mail naar zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl.
Ambulante Dienst
Jeugd Rotterdam
Frans Bekkerstraat 142-144
3082 TZ Rotterdam
telefoon 010 495 23 50

Gemiva-SVG Groep
De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die door een handicap, chronische ziekte of een andere
beperking zorg of begeleiding nodig
hebben. Wij ondersteunen hen bij het
bereiken en behouden van een zo goed
mogelijk bestaan. Meedoen in en bijdragen aan de samenleving vinden we
daarbij heel belangrijk. Wij hebben veel

ervaring in het begeleiden van mensen
met een lichamelijke handicap, niet
aangeboren hersenletsel, een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke
beperking of (ernstige) meervoudige
beperking. Dat is ons specialisme. Al
kunnen ook mensen die om een andere
reden ondersteuning nodig hebben een
beroep doen op onze deskundigheid
en faciliteiten. We zijn actief bij wonen,
werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.
Wij vinden dat we dat alleen goed
kunnen doen als we samenwerken. Met
de mensen die we ondersteunen en
hun verwanten. Met mantelzorgers en
vrijwilligers. Met financiers en andere
samenwerkingspartners. Vandaar ons
motto: samen maken we het verschil.

Schoolondersteuning voor
kinderen met een beperking
Gemiva-SVG Groep
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA

Tel. (0182) 57 58 00
info@gemiva-svg.nl
www.gemiva-svg.nl

informatie voor ouders

Ouders die een kind met een beperking willen laten deelnemen
aan het reguliere onderwijs, kunnen hiervoor een beroep doen
op de regeling Passend Onderwijs en/of de Jeugdwet. Als de
school het kind aanneemt, kan de school met de extra middelen
specifieke materialen en extra personeel inzetten. Hierbij kan de
school een beroep doen op de Gemiva-SVG Groep.
Naast ondersteuning in de ontwikkelingsstimulering, heeft een kind met
een beperking soms extra zorg nodig.
Het gaat dan om persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding.
Deze specifieke zorg kan door de afdeling Ambulante Dienstverlening van de
Gemiva-SVG Groep geleverd worden.

De Gemiva-SVG Groep

,,

Ik vind het fijn dat mijn kind dankzij de extra ondersteuning toch nog naar de basisschool kan. We kijken
wel hoever zij daar komt. Ik ben trots op haar.

De Gemiva-SVG Groep is gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen
met een ontwikkelingsachterstand of
een verstandelijke beperking én het gezin. Dit gebeurt in de eigen kinderdagcentra, woonlocaties en logeerhuizen,
maar ook via de afdeling Ambulante
Dienstverlening bij kinderen thuis en in
het onderwijs, op kinderdagverblijven
en peuterspeelzalen. Zij bieden extra
ondersteuning aan het kind in de groep.
Deze medewerkers zijn in dienst van
de Gemiva-SVG Groep en worden in
onderling overleg ingezet tijdens de
schooluren.
De taken van de ambulante begeleider

zijn bijvoorbeeld:
• het begeleiden van het kind ter plekke
• het adviseren van leerkrachten over
aangepast ontwikkelings- en spelmateriaal, de manier van begeleiden en
leermiddelen
• assisteren en observeren in de klas
• afstemming realiseren tussen ouders,
leerkrachten en andere ondersteunende personen.
Zijn er meerdere kinderen in een groep
die gebruik maken van schoolondersteuning, dan kunnen de beschikbare
uren gebundeld worden.

De kosten
De kosten van schoolondersteuning
kunnen door de school betaald worden,
uit een arrangement van het samenwerkingsverband of vanuit de Jeugdwet
of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als
hiervoor een indicatie of beschikking is.

Meer weten en/of aanmelden?
Wilt u meer weten over schoolondersteuning? Neem gerust contact met ons
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