Waarom een PLUSgroep?
Voor dove en slechthorende kinderen met psychische problemen valt het
vaak niet mee om de hele dag op school stil te zitten en aandachtig mee te
doen. Door hun problemen vragen ze vaak ook veel extra aandacht van de
leerkracht. Soms zoveel dat de leerkracht niet voldoende tijd overhoudt om
alle lessen goed te geven. De schoolprestaties van zowel het kind zelf als
van zijn/haar klasgenoten kunnen daar sterk onder lijden.
Als de inspanningen van de leerkracht - soms gecombineerd met
ambulante of poliklinische zorg - niet voldoende zijn, kan het gevolg zijn
dat het kind geschorst wordt en tijdelijk of langere tijd thuis zit. Dat willen
we voorkomen.

GGMD PLUSgroep

Voor wie?

voor dove en slechthorende

functioneren.

kinderen

Wat doen we in de PLUSgroep

De GGMD PLUSgroep is voor kinderen met ernstige psychische
problemen, die in het cluster II onderwijs niet meer goed kunnen

De kinderen die wij behandelen, blijven op hun eigen school en krijgen les
van hun eigen leerkracht. Tijdens schooluren zijn de kinderen in
behandeling bij een pedagogisch behandelaar van GGMD. Samen werken
zij aan:
· het verminderen van (de gevolgen van) de psychische problematiek
· verbeteren van het gedrag op school
· vergroten van de schoolvaardigheden, zoals concentratie, op je beurt
wachten en op je stoel blijven zitten.
Drie fasen

GGMD voor Doven en Slechthorenden

De behandeling is opgebouwd uit drie fasen. Voor elke fase worden

Wij hebben locaties door heel Nederland.

doelen opgesteld:

telefoon:

088 – 43 21 700

Fase 1: Observatie

sms:

06 – 10 908 606

Naast het observeren van het kind wordt in deze fase ook gewerkt aan

e-mail:

contact@ggmd.nl

algemene doelen ofwel vaardigheden die alle kinderen op school dienen

chat en teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

te bezitten. Bijvoorbeeld rekening houden met anderen en niet pesten.

website:

www.ggmd.nl

Fase 2: Behandelfase

Kosten

Tijdens de behandelfase wordt gewerkt aan de individuele doelen die

De gemeente betaalt deze zorg. U betaalt zelf niets, ook geen eigen

voor een kind gesteld zijn.

bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief
van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Fase 3: Generalisatie fase

Op www.ggmd.nl/derden/verwijzers staat informatie over het verwijzen

In deze fase wordt het kind ondersteund bij het in de eigen klas

(zie ‘verwijsbrief Jeugdwet’). Deze informatie is voor de huisarts,

toepassen van wat het in de PLUSgroep heeft geleerd.

jeugdarts of specialist.

De voordelen van de PLUSgroep voor het kind

Samenwerking

Het belangrijkste doel van de GGMD PLUSgroep is ervoor te zorgen dat

GGMD is verantwoordelijk voor de behandeling van de kinderen in de

het kind weer volop mee kan doen in het cluster II onderwijs.

PLUSgroep. Omdat we op de school van het kind werken, werken we

Voor het kind betekent dat, dat:

vanzelfsprekend nauw samen met Kentalis en Auris.

· de psychische problemen afnemen (klinisch herstel)
· vaardigheden getraind worden die door de psychische problematiek
niet voldoende ontwikkeld zijn (functioneel herstel)
· het zijn/haar kwetsbaarheden en sterke kanten leert kennen zodat

Informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie of om aan te melden, contact op met GGMD:
Telefoon:

088 – 43 21 700

het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen groeit (persoonlijk

Sms:

06 – 10 908 606

herstel)

E-mail:

contact@ggmd.nl

Chat:

op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via

Wat vinden wij belangrijk bij de behandeling

www.ggmd.nl pagina Contact

Om het kind zo goed mogelijk te helpen, vinden wij de volgende zaken

Teletolk:

zie www.ggmd.nl pagina Contact

belangrijk:

Website:

www.ggmd.nl

· een positieve samenwerking met beide ouders
· een goede samenwerking met cluster II onderwijs
· dat iedereen weet dat we altijd objectief naar het kind kijken
· dat we per fase doelen stellen; de behandeldoelen komen onder
andere van de leerkracht en de ouders en sluiten aan bij waar zij
tegenaan lopen
· regelmaat in hoe dingen op school en in de klas gaan

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.
Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
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