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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Met dit document willen wij u graag informeren over de 
werkwijze, afspraken en bijbehorende planning voor het komende schooljaar. De exacte data en 
tijden van deze afspraken ontvangt u zodra deze bekend zijn. Een overzicht van alle afspraken vindt u 
in de bijlage ‘Afsprakenoverzicht 2020 – 2021’. 
Afhankelijk van de geldende corona-maatregelen  voor beide organisaties, kunnen afspraken digitaal 
of op andere wijze worden vormgegeven.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen afspraken die gelden voor alle ouders en/of kinderen en 
afspraken die alleen gelden voor kinderen met een revalidatie indicatie en op de Mytylschool een 
revalidatie-behandeling krijgen. Een kind zonder revalidatie indicatie krijgt geen individuele 
behandeling. De behandelaars zijn daarentegen wel betrokken bij activiteiten in de klas in de vorm 
van onderwijsondersteuning. 
 
De informatie in dit document kunt u ook nalezen op de website en in de school-app van de PJF 
Mytylschool.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Groepsleiding PJF Mytylschool Haren en behandelaars UMCG CvR Kinderrevalidatie  
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AFSPRAKEN VOOR ALLE OUDERS  
 
Ouderavonden  
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij normaal gesproken een ouderavond. Op deze 
avond maakt u kennis met de groepsleiding en de behandelaars van uw kind. Daarnaast krijgt u 
informatie over de klas, het lesrooster en de vakken die gegeven worden. Helaas kan deze avond 
vanwege de geldende corona-maatregelen niet plaatsvinden en zal hier een digitale of telefonische 
oplossing voor worden gezocht. 
 
De kwartier-gesprekken vinden plaats na de toetsronde in februari/maart, hierbij zijn de 
groepsleiding, de intern begeleider en/of behandelaars aanwezig. In deze gesprekken worden de 
toets resultaten en de vorderingen van uw kind besproken en bespreken de behandelaars de 
vorderingen van de revalidatie-behandeling. Ook eventuele hulpvragen worden besproken.  
U kunt vooraf aangeven met wie u in gesprek wilt. Het kan ook zijn dat u uitgenodigd wordt voor een 
gesprek met de groepsleiding of behandelaar.  
 
Soms wordt er tijdens het schooljaar door de directie een informatieve ouderavond gepland over een 
algemeen onderwerp dat de hele school aangaat. 
 
Bespreking Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) en OnderwijsZorgPlan (OZP)  
De OPP-gesprekken van afgelopen schooljaar konden vanwege de corona-maatregelen niet 
doorgaan. Indien gewenst vinden deze OPP-gesprekken over afgelopen schooljaar nog plaats voor de 
herfstvakantie. Dit kan digitaal of op afspraak op school. Bij deze bespreking zal de IB-er, leerkracht 
en (indien wenselijk) assistent aanwezig zijn. 

Afgelopen schooljaar is er een nieuw OPP in gebruik genomen. Daarnaast heeft er vanuit de 
projectgroep EKEP (Eén Kind, één plan) een pilot gedraaid met het Onderwijs Zorg Plan (OZP). Het 
OPP maakt de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk en past het onderwijs- en leerstofaanbod 
hierop aan. In het OZP is de voortgang en evaluatie over het gehele schooljaar m.b.t. het onderwijs 
en revalidatie-behandeling in één plan samengevat. 

Beide plannen zullen met u worden besproken tijdens een gezamenlijke bespreking en vindt plaats in 
de laatste maanden van het schooljaar. Hoe dit er precies uit gaat zien, zult u te zijner tijd van ons 
horen. 

 

AFSPRAKEN VOOR OUDERS VAN KINDEREN IN REVALIDATIE-BEHANDELING 

Hulpvraaginventarisatie (COPM)  
Aan het begin van het schooljaar maakt de ergotherapeut met u een afspraak voor een COPM-
hulpvraaggesprek. Dit gesprek duurt een uur. Wanneer uw kind op het VSO of VMBO-HAVO 
onderwijs volgt kan hij/zij ook hiervoor worden uitgenodigd. 
 
De COPM wordt binnen de Kinderrevalidatie gebruikt om te bekijken welke problemen uw zoon of 
dochter ervaart in het dagelijks leven en welke hulpvragen u als ouder heeft. Deze hulpvragen 
worden gebruikt als basis voor de inhoudelijke doelen van de revalidatie-behandeling én voor het 
onderwijs en de onderwijsondersteuning, waar we als school en revalidatie samen aan werken. 
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PEDI-NL 
De PEDI is een vragenlijst die binnen de Kinderrevalidatie wordt gebruikt. Het meet de 
zelfredzaamheid van kinderen met fysieke of gecombineerde fysieke en cognitieve beperkingen. 
De vragenlijst is ontwikkeld voor kinderen van 6 maanden tot 7 ½ jaar en meet op de gebieden van 
zelfverzorging, mobiliteit en sociaal functioneren. Met de informatie uit deze vragenlijst hopen we de 
revalidatie-behandeling nog beter aan te laten sluiten bij de vaardigheden van uw kind en bij uw 
vragen en wensen.  

De PEDI wordt aan het begin van het schooljaar afgenomen door de fysiotherapeut of de 
ergotherapeut. Wanneer we de PEDI bij uw kind willen inzetten, dan plant de therapeut in overleg 
met u een afspraak. De afspraak wordt afgestemd met de ergotherapeut, zodat het COPM- gesprek 
tegelijk plaats kan vinden. De afspraak (COPM en PEDI) zal dan ongeveer twee uur duren. 

Bij oudere kinderen kan de Groeiwijzer worden gebruikt. Hierbij vullen het kind en de ouder(s) een 
lijst in en stellen doelen om gezamenlijk te werken aan meer zelfstandigheid. U leest hierover meer 
bij het kopje ‘overige informatie’. 

Standaard Lichamelijk Onderzoek (SLO)  
Indien nodig heeft uw kind 1 keer per jaar een lichamelijk onderzoek (SLO). Tijdens dit onderzoek 
wordt er naar de lichamelijke mogelijkheden van uw kind gekeken. Het onderzoek wordt door de 
fysiotherapeut en de ergotherapeut gedaan. Soms wordt de revalidatiearts of physician assistent bij 
het onderzoek betrokken. U hoeft hier als ouders niet bij aanwezig te zijn. Mocht u dit wel willen, 
neem dan contact op met de revalidatie-coördinator. 

Controleafspraak bij de revalidatiearts  
Uw kind heeft, samen met u, 1 keer per jaar  een controleafspraak bij de revalidatiearts en/of de 
physician assistent. Tijdens deze afspraak heeft u de mogelijkheid om medische vragen te stellen. Er 
vindt afstemming over de behandeling van uw kind plaats tussen u als ouders en de revalidatiearts. U 
ontvangt ongeveer drie weken van te voren een uitnodiging van de planning van UMCG 
Kinderrevalidatie. Deze controleafspraak duurt ongeveer 45 minuten.  

Ouder bij team - bespreking  (OBT)  
De OBT-bespreking vindt 1 keer per jaar plaats. Meestal in de eerste helft van het schooljaar. U 
ontvangt ongeveer 3 weken voor de bespreking een uitnodiging van de planning van UMCG 
Kinderrevalidatie. Deze bespreking duurt 30 of 45 minuten. Ongeveer 1 week voor de bespreking 
neemt revalidatie-coördinator telefonisch contact met u op om het OBT voor te bespreken.  
Bij het OBT zijn de revalidatiearts, het behandelteam en de leerkracht en/of de intern begeleider 
aanwezig. De nadruk van dit overleg ligt op de revalidatie-behandeling van uw kind, maar er is ook 
aandacht voor het functioneren van uw kind in de klas. Tijdens het OBT spreken we af waarop de 
revalidatie zich de komende tijd gaat richten. Hoofd- en behandeldoelstellingen worden vastgelegd 
en eerder gestelde doelen worden geëvalueerd. Na het OBT ontvangt u in een brief het verslag van 
dit gesprek.  

Overige revalidatie-afspraken  
Soms heeft u en/of uw kind tijdens het schooljaar afspraken met andere behandelaars van de 
Kinderrevalidatie, zoals de psycholoog, maatschappelijk werker of de diëtist. Deze afspraken vinden 
zoveel mogelijk op de Mytylschool plaats. U ontvangt ongeveer 3 weken van te voren een uitnodiging 
van de planning van UMCG Kinderrevalidatie. 
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OVERIGE INFORMATIE 

Naast eerdergenoemde afspraken zijn er nog een aantal andere zaken die we belangrijk vinden om 
toe te lichten.  

Rol revalidatie-coördinator (RevCo) 
Wanneer uw kind revalidatie-behandeling krijgt, heeft hij/zij een revalidatie-coördinator (RevCo). De 
RevCo is altijd één van de betrokken behandelaars van uw kind. De RevCo is het aanspreekpunt voor 
u en coördineert het behandelproces. Hij/zij is de contactpersoon voor algemene revalidatie 
aangelegenheden, regelt de verslaglegging en is aanwezig bij teambesprekingen. De RevCo heeft 
regelmatig contact met alle betrokkenen bij de behandeling van uw kind; u als ouders, uw kind, de 
revalidatiearts, de behandelaars en de groepsleiding.  

Aanwezigheid bij de afspraken 
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zelf betrokken is bij de besprekingen, wanneer hij/zij dat kan 
en wil. Vanaf 12 jaar is het mogelijk dat uw kind bij de verschillende besprekingen aanwezig is. 
Overleg vooraf met de leerkracht of de revalidatie-coördinator of uw kind bij de besprekingen 
aanwezig zal zijn.  
 
Vanaf 16 jaar mag uw kind, indien hij/zij een weloverwogen besluit kan nemen, zelfstandig over zijn 
of haar behandeling beslissen. Zie voor meer informatie www.jadokterneedokter.nl. 
Wanneer u niet zeker bent of uw kind bij een afspraak aanwezig moet/mag zijn, neem dan contact 
op met de leerkracht of revalidatie-coördinator. 

Groeiwijzer  
In het kader van de ontwikkeling van eigen regie en zelfstandigheid bij kinderen/jongeren met een 
beperking werken we met de Groeiwijzer. Dit is een vragenlijst die vragen stelt over de 
zelfstandigheid van uw kind. Het resulteert in actiepunten, waarmee gezamenlijk kan worden 
gewerkt aan meer zelfstandigheid.  De Groeiwijzer wordt vanaf 7 jaar ingezet in de SO Mytyl, VSO 
Arbeid en VMBO-HAVO afdelingen en vanaf 13 jaar in de SO Tyltyl en VSO dagbesteding afdelingen. 
De Groeiwijzer wordt tijdens de schoolloopbaan een aantal keer afgenomen. Hoe vaak hangt af van 
de leeftijd en mate van beperking van uw kind. U krijgt hierover meer informatie tijdens de 
kennismakingsouderavond of via de revalidatie-coördinator. 

Klassenteam-overleg  
Het klassenteam bestaat uit de groepsleiding en de behandelaars. Zij hebben regelmatig overleg met 
elkaar. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de benodigde voorzieningen 
en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in de groep.  De groepsleiding en de behandelaars 
bespreken tijdens dit overleg de onderwijs- en behandeldoelen en de werkwijze. Ook wordt de 
onderwijsondersteuning door behandelaars in de klas besproken.  

Namen klassenteam 
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht met daarin de namen van het klassenteam dat 
dit jaar bij uw kind betrokken is. Ook wordt hier, indien van toepassing, vermeld wie de 
revalidatiearts en de revalidatie-coördinator van uw kind is.  

Eén Kind Eén Plan (EKEP) 
Sinds het voorjaar 2019 zijn wij in bezit van het definitieve EKEP-keurmerk. Het project ‘Keurmerk 
EKEP’ is een initiatief van Netwerk LOOK, dat zich ten doel stelt onderwijs, revalidatie en ouders met 
elkaar te verbinden.  
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Middels de EKEP werkwijze beogen wij een integrale benadering en werkwijze van onderwijs en 
revalidatie ten behoeve van kind en ouders. Het is een cruciale voorwaarde voor een goede 
samenwerking tussen school en revalidatie. In 2019 is er een projectgroep EKEP samengesteld 
bestaand uit twee leerkrachten, een assistent, twee therapeuten en een intern begeleider. Deze 
projectgroep heeft als doel om de onderlinge samenwerking te verbeteren en scherp te houden. De 
projectgroep heeft regelmatig overleg en zal daarnaast 2 tot 3 keer per jaar overleggen met een EKEP 
ouderwerkgroep. Over deze ouderwerkgroep volgt binnenkort meer informatie. 

Voor meer informatie over het EKEP-keurmerk kunt u ook kijken op www.netwerklook.nl  

Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen over het onderwijs of de behandeling van uw kind, dan 
kunt u contact opnemen met de leerkracht of de revalidatie-coördinator van uw kind. 
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Bijlage: Afsprakenoverzicht 2020 – 2021 
Afhankelijk van de geldende corona-maatregelen  voor beide organisaties, kunnen onderstaande 
afspraken digitaal of op andere wijze worden vormgegeven.  
 

Wat? Wanneer? Voor wie? Met wie? 
Digitale ouderavond 
(kennismaking) 

September Alle ouders Groepsleiding en 
behandelaars 

OPP-bespreking 
schooljaar 2019-2020 

September/oktober Voor ouders volgens 
afspraak 

Groepsleiding en IB-er 

COPM September/oktober Ouders van kinderen in 
revalidatie-
behandeling 

Ouders met 
ergotherapeut, indien 
van toepassing (alleen) 
met kind 

PEDI September/oktober Ouders van kinderen 
tot 7 ½ jaar in 
revalidatie-
behandeling 

Ouders met 
fysiotherapeut, in 
combinatie met de 
COPM 

SLO 1x per jaar Kind in revalidatie-
behandeling 

Kind met 
ergotherapeut, 
fysiotherapeut en 
deels met arts.  

Arts-controle 1x per jaar Ouders én kind in 
revalidatie-
behandeling 

Kind, ouders en arts 

OBT-bespreking Eerste helft schooljaar Ouders van kinderen in 
revalidatie-
behandeling 

Ouders, arts, 
behandelaars en IB-
er/leerkracht 

Ouderavond  
15 minuten 
gesprekken 

Februari/maart Alle ouders Groepsleiding en 
indien van toepassing 
met IB-er en/of 
behandelaars 

OPP/OZP-bespreking Mei/juni Alle ouders Groepsleiding en 
indien van toepassing 
deels met IB-er en/of 
revalidatie-coördinator 

 

 

 

 

 

 

 


