Wat doet het Skipov zorgteam
en uit welke personen bestaat het?

Wat doet het zorgteam?
Het zorgteam met zorgcoaches en arrangementondersteuners speelt een belangrijke rol bij het
bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen van de 14 Skipov scholen. Ouders hebben daarbij
allereerst contact met de leerkracht en de intern begeleider van de eigen school. De leden van het
zorgteam voorzien de scholen dagelijks van advies en ondersteuning.
Het team is in 2014 gestart (bij de invoering Wet Passend Onderwijs) met twee zorgcoaches en
inmiddels uitgebreid met vier arrangementondersteuners. Elk zorgteamlid heeft haar eigen expertise
en ervaring die zo optimaal mogelijk ingezet worden binnen Skipov.
Het team stelt zich graag nader aan u voor:

Silvy
Mijn naam is Silvy. Ik ben binnen Skipov basisonderwijs directeur van
basisschool ’t Ven en coördinator van het Skipov zorgteam.
Eerder was ik werkzaam in het speciaal basisonderwijs en van daaruit
heb ik affiniteit met passend onderwijs. Ik geef leiding aan de
zorgcoaches en arrangementsondersteuners en ik adviseer en
ondersteun hen waar mogelijk.

Els
Mijn naam is Els, ik vervul de functie van zorgcoach. Mijn expertise ligt op
het gebied van gedrag, communicatie, opvoeding en gezinssystemen. De
kennis en vaardigheden op dit gebied heb ik opgedaan in mijn werk als
jeugdhulpverlener en schoolmaatschappelijk werker. Hiernaast ben ik
energetisch kindercoach. Als ouder of collega kunt u mij op alle reguliere
basisscholen van Skipov tegenkomen. Wanneer er vragen rondom leerlingen
zijn die betrekking hebben op mijn expertise zal ik in overleg met de school
aansluiten bij de gesprekken of huisbezoeken. Ik denk mee met u én de
school over de best passende vorm van onderwijs en/of zorg voor de
leerling/uw kind.

Linda
Mijn naam is Linda, ik ben zorgcoach. Mijn expertise ligt op het gebied van leren en
gedrag in het onderwijs. De kennis en vaardigheden op dit gebied heb ik opgedaan in
mijn werk als docent, ambulant begeleider en orthopedagoog. Momenteel volg ik de
opleiding Schoolpsycholoog. Na het afronden van deze opleiding mag ik mezelf naast
orthopedagoog ook schoolpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog noemen. Als ouder
of collega kunt u mij op alle reguliere basisscholen van Skipov tegenkomen. Wanneer er
vragen rondom leerlingen zijn die betrekking hebben op mijn expertise zal ik op vraag
van school aansluiten bij de gesprekken. Ik zal dan met u en school meedenken over de
best passende vorm van onderwijs en/of zorg voor de leerling/uw kind die het betreft.

Monique
Mijn naam is Monique Weiss, ik ben werkzaam als arrangementondersteuner. Voorheen ben ik werkzaam geweest als ambulant
begeleider. Daarvoor heb ik onder meer gewerkt als leerkracht, intern
begeleider en spil-coördinator op een basisschool in Eindhoven.
Tijdens mijn werkzaamheden heb ik verschillende opleidingen en
cursussen gevolgd zoals SVIB, taakspeltrainer, coaching en oplossingsgericht werken. Mijn werkzaamheden bij Skipov bestaan uit het
ondersteunen en coachen van leerkrachten, begeleiden van klassen en
het geven van trainingen en cursussen.

Laura
Mijn naam is Laura. Ik werk als arrangementondersteuner bij
Skipov. Hiervoor ben ik 19 jaar werkzaam geweest als
onderwijsassistent op verschillende scholen binnen Skipov.
Nu werk ik met veel plezier bij het zorgteam. Ik begeleid kinderen
op verschillende scholen van verschillende leeftijden met een leerof gedragsprobleem.

Marion
Mijn naam is Marion en ik werk als arrangementondersteuner. Voorheen
ben ik werkzaam geweest op diverse scholen binnen Skipov. Ik wilde me
verder specialiseren op gedrag- en leerproblemen bij kinderen en daarom
heb ik de basisopleiding voor Kindercoach gevolgd. Daarna heb ik
opleidingen en cursussen gevolgd met als onderwerp 'ik leer leren' ,
'speeldokter' (psychomotoriek), Neuro Motorische Reflex Integratie,
'Autisme in het basisonderwijs' en 'Teken-je-gesprek'. Middels de cursus
“Teken Je Gesprek” heb ik me verdiept in een interactieve en visuele
gespreksmethode gericht op gedrag , werkhouding en faalangst.
Ik begeleid kinderen op verschillende scholen van verschillende leeftijden
met een leer- en/of gedragsprobleem.

Helma
Mijn naam is Helma van der Leest. Ik ben werkzaam als arrangementondersteuner. Voorheen ben ik werkzaam geweest als leerkracht en intern
begeleider. Ik heb de opleiding remedial teacher/intern begeleider, coach in de
leerlingenzorg en leraar speciaal onderwijs (afstudeerrichting school video
interactie begeleider) gevolgd.
Daarnaast heb ik me verdiept in allerlei onderwerpen middels cursussen o.a.
over autisme, motoriek en hoogbegaafdheid. Middels de cursus “Teken je
gesprek” heb ik me verdiept in een interactieve en visuele gespreksmethode
gericht op gedrag, werkhouding en faalangst. Ik begeleid kinderen op
verschillende scholen van verschillende leeftijden met een leer- en/of
gedragsprobleem.

