
EEN LEUKE AVOND PASSEND ONDERWIJS

  Gelukkig is er héél veel mogelijk als het op  
school niet vanzelf gaat.

  De stap naar de basisschool/ voortgezet onderwijs  
is spannend. Hoe zorgen we voor een goede start?

  Mijn kind krijgt extra ondersteuning en ik wil  
andere ouders daarover spreken. Zo kan ik 
ervaringen uitwisselen en advies geven. 

  Meer weten over wat passend onderwijs kan  
bieden in de regio? 

  Hier in de regio wordt gewerkt aan méér  
inclusief onderwijs, maar wat is dat eigenlijk?

VOOR:
Ouders van leerlingen uit het PO en VO met 
vragen of ideeën voor passend onderwijs

Passend Onderwijs 
realiseer je samen!

1 november 2022
20.00 - 21.30 uur

Uitnodiging

Vragen van ouders worden beantwoord.  

Ouders mogen meedenken. Ouders krijgen informatie.
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Projectplannen

20.00 - 21.30 uur

1 november 2022

Dr. van Stratenweg 15 
Gorinchem   
1e verdieping

de samenwerkingsverbanden 
PO (Driegang) en Munio. Voor 
de scholen in gemeente Altena, 
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, 
Molenlanden, Vijfheerenlanden en 
West-Betuwe. 

DOOR:

Meer informatie & 
aanmelden 

www.driegang.nl/avondvoorouders 

Scan de QR-code 

Workshop: Mijn kind gaat naar het voortgezet 
onderwijs. 

Een overstap van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs kan een spannende stap zijn voor uw kind 
en ook voor u als ouder. In de workshop hoort u meer 
over de mogelijkheden die er zijn in het voortgezet 
onderwijs om ook voor uw kind een fijne en passende 
onderwijsplaats te realiseren. 

U kunt in deze workshop al uw vragen stellen over 
de organisatie van het voortgezet onderwijs en de 
mogelijkheden voor leerlingen die nét een beetje 
extra liefde en aandacht nodig hebben. 

Workshop: Ambulante begeleiding voor langdurig 
zieken in het voortgezet onderwijs. 

Sommige kinderen hebben te maken met langdurige 
ziekte. In veel gevallen wordt er daarbij in de 
basisschoolperiode samengewerkt met Driegang. In 
deze workshop hoort u meer over de mogelijkheden 
van Munio in het voortgezet onderwijs. U zult horen 
dat er veel mogelijk is en veel maatwerk wordt 
geboden. Ook is er ruimte voor uw vragen.  

Workshop: Driegang start een pilot met 
ouderbuddy’s.

Om nog meer ouders te steunen, wil Driegang ervaring 
opdoen met het inzetten van ouderbuddy’s. 
• Wordt u enthousiast van onderwijs?
• Vindt u een goede samenwerking tussen ouders en 

school belangrijk?
• Wilt u als ouder meedenken met andere ouders die 

vragen hebben over onderwijs?
• Heeft u kennis en ervaringen waarmee u andere 

ouders ook zou kunnen helpen?   
• Heeft u tijd om zo nu en dan andere ouders te 

ondersteunen?
Heeft u meer dan 3x ‘ja’ geantwoord, dan is de 
workshop over het opleiden van ouderbuddy’s 
misschien wel iets voor u. Wilt u vooraf meer weten? 
Lees dan alvast eens dit projectplan.

Workshop: Driegang, Rijndam kinderrevalidatie en de 
schoolbesturen versterken de samenwerking tussen 
onderwijs en zorg in Gorinchem. 

Sommige kinderen hebben medische specialistische 
revalidatie of behandeling nodig. Voor deze kinderen 
wordt het aanbod in de regio verder uitgebreid. In dit 
projectplan leest u er meer over. Vanaf 1 januari 2023 
wordt deze zorg en ondersteuning ín een school in 
Gorinchem georganiseerd. 

In deze workshop wordt u geïnformeerd over de stand 
van zaken, kunt u uw vragen stellen en meedenken. 
Ook kunnen vervolgafspraken met u worden gemaakt 
over de aanmelding dan wel verdere kennismaking. 

Scan de QR-code 

Scan de QR-code 

Projectplan
Ouderbuddy’s

ProjectplanKinderrevalidatie

https://www.driegang.nl/avondvoorouders
https://docs.google.com/document/d/1Gk-lekx9l8qFtq95hktb3oTW90bXvTYTDHFaHGiMz_c/edit#heading=h.nboipk8ky9ch
https://docs.google.com/document/d/1ZIvc813_e99vjBtiKcfiAbMV6iLwsKs5rLqH1SwHN1w/edit
https://docs.google.com/document/d/1Gk-lekx9l8qFtq95hktb3oTW90bXvTYTDHFaHGiMz_c/edit#heading=h.nboipk8ky9ch
https://docs.google.com/document/d/1ZIvc813_e99vjBtiKcfiAbMV6iLwsKs5rLqH1SwHN1w/edit
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