Presenteert u: ‘De Nieuwsbrief’
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U leest de eerste nieuwsbrief van Bureau
voor Pedagogiek / Educatieve
Crisisopvang. Wij zullen periodiek een
nieuwsbrief uitbrengen met daarin actuele
onderwerpen. De onderwerpen hebben
betrekking op alle begeleidingsvormen die
Bureau voor Pedagogiek aanbiedt met in
het bijzonder de Educatieve Crisisopvang.
Graag attenderen wij u erop dat onze
nieuwe website recentelijk online is
gegaan. Neem gerust een kijkje.
Wij wensen u veel plezier met het lezen
van deze eerste nieuwsbrief. Mocht u nog
tips of ideeën hebben, dan zijn deze van
harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Het team van Bureau voor Pedagogiek

Nieuwjaarsgroet

Vrijetijdsactiviteiten
Kent u een kind of een jongere die in het
functioneren in een groep extra begeleiding
behoeft of zelf geen initiatieven neemt in het
leggen en onderhouden van sociale contacten?
Bureau voor Pedagogiek organiseert in de
aankomende kerstvakantie (zoals in elke
schoolvakantie) activiteiten en uitstapjes in
groepsverband onder begeleiding van
professionele hulpverleners. Gedurende de
vrijetijdsactiviteiten wordt er gewerkt aan
persoonlijke doelen.
Twijfel over de doelgroep van de
Educatieve Crisisopvang (ECO)

Kwantumkorting
Vaak is het al bijzonder als er één leerling
binnen school tot de (dreigende) uitvallers
behoort, op een wachtlijst staat voor
vervolgonderwijs of in aanmerking komt
voor een time out voorziening. Dat sluit
echter niet uit dat het tegelijkertijd ook
een andere leerling kan overkomen.
Bureau voor Pedagogiek werkt met een
kwantumkorting indien een aanmelding
meerdere leerlingen betreft die dezelfde
school van herkomst delen. Een
prijsindicatie kunt u opvragen middels de
contactgegevens op deze nieuwsbrief.
Huiswerkbegeleiding
Bureau voor Pedagogiek
Oranje Bastion 13
5361 EG Grave
Tel: 06-12141226
info@bureauvoorpedagogiek.nl
www.bureauvoorpedagogiek.nl

De Educatieve Crisisopvang
Rechtestraat 2
5371 LD Deursen
Tel: 0486-437871
Mob: 06-12141226

Voor de doelgroep van Bureau voor
Pedagogiek bieden de
studiebegeleidingsuren binnen school niet
altijd voldoende perspectieven omdat er
naast de inhoud van de lesstof de
executieve functies bijvoorbeeld
onvoldoende ontwikkelt of eigen gemaakt
zijn waardoor er intensieve/individuele
begeleiding nodig is. Binnen de
huiswerkbegeleiding van Bureau voor
Pedagogiek wordt de focus gelegd op de
structuur, planning en organisatie.
Controle, toetsing en training bevorderen
de zelfstandigheid op dit gebied. Zowel op
maandag-, woensdag- als
donderdagmiddag is er nog ruimte voor
leerlingen die deze extra ondersteuning
behoeven.

Er wordt nog wel eens gedacht dat de ECO
alleen opvang verleent aan „Herstart
leerlingen‟, oftewel de “thuiszitters”.
Raadpleeg de website of overleg met de
contactpersoon van de ECO over de
mogelijkheden rondom alle zorgleerlingen.
Nieuwjaarsgroet
Via deze weg willen wij de professionals
waarmee wij het afgelopen jaar hebben
samengewerkt hartelijk bedanken voor de
prettige samenwerking!
Eveneens wensen wij de lezers van deze
nieuwsbrief een succesvol 2016 toe!

