In de brochure Ambulante Begeleiding (V)SO De Piramide staat
beschreven op welke manier wij onze expertise inzetten voor het
onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte, neurologische
aandoening of lichamelijke beperking.

AANVRAGEN ONDERSTEUNING
Ambulante Begeleiding (V)SO De Piramide biedt begeleiding en
ondersteuning binnen diverse samenwerkingsverbanden in de regio.
Samenwerkingsverbanden kunnen, sinds de invoering van Passend
Onderwijs op 1 augustus 2014, zelf bepalen op welke manier
ondersteuning aangevraagd, ingezet en bekostigd wordt. Sommige
samenwerkingsverbanden (zoals Stichting Passend Primair Onderwijs
Haaglanden) hebben bijvoorbeeld besloten dat alle SO-scholen een
bijdrage ontvangen ter versterking van hun adviesrol bij de
voorbereiding van het aanvragen van een arrangement of
toelaatbaarheidsverklaring bij het betreffende
samenwerkingsverband.
In alle andere gevallen brengen wij de ingezette uren per
begeleidings- en adviestraject in rekening bij de betreffende school.
De invulling van onze ondersteuning stemmen wij af op de
ondersteuningsvraag van school, leerling en ouders.

TARIEVEN
Onze begeleiding en ondersteuning binnen een arrangement
brengen wij, volgens de afgesproken tarieven binnen het betreffende
samenwerkingsverband, in rekening bij het samenwerkingsverband.
Voor extra en rechtstreeks bij ons ingekochte diensten rekenen wij
een uurtarief van € 70,00.

AANVRAGEN OFFERTE
Het is mogelijk een offerte op maat aan te vragen bij Ambulante
Begeleiding (V)SO De Piramide. Scholen kunnen dit bijvoorbeeld
betalen met de extra middelen die zij ontvangen van het
samenwerkingsverband ter versterking van hun basisondersteuning.
In de brochure staan verschillende voorbeelden van onze inzet,
expertise en ondersteuning. Een aantal voorbeelden van
ondersteuning die scholen rechtstreeks bij ons aan kunnen vragen
staat hieronder.

Advies naar aanleiding van ondersteuningsvraag
Een leerling of leerkracht kan een ondersteuningsvraag hebben
waarbij de verwachting is dat het aanvragen van een arrangement
niet noodzakelijk is, maar het advies van een expert zeer gewenst is.
Het advies van een expert of een begeleidingstraject vanuit
Ambulante Begeleiding (V)SO De Piramide kan bijvoorbeeld
aangevraagd worden voor het in kaart brengen van
ondersteuningsbehoeften, een observatie met bijbehorende
adviezen of advisering over het aanpassen van de leeromgeving.
We stellen een traject op maat samen.

Voorlichting of workshop
Wij geven een voorlichting of workshops op maat aan het team of
een deel van het team, met voor het onderwijs belangrijke en
praktische handelingsadviezen. Op basis van uw (aan)vraag maken
wij een offerte op maat met daarin een indicatie van de kosten. De
kosten worden in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk
ingezette uren.
Voorbeelden van teamvoorlichting / workshops
 Een specifiek ziektebeeld en gevolgen daarvan voor onderwijs en
leren
 De gevolgen van motorische beperkingen voor het functioneren
op school
 Het gebruik van hulpmiddelen
 Prikkelverwerking en de invloed daarvan op o.a. concentratie en
informatieverwerking
 Fijne motoriek en schrijven
 Executieve functies

Eén op één begeleiding
Leerlingen met bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel (NAH),
motorische beperkingen of een langdurig verzuim kunnen (tijdelijk)
individuele begeleiding nodig hebben. Dit kan op diverse gebieden,
zoals bijvoorbeeld op motorisch, cognitief of sociaal-emotioneel
gebied.
In overleg met de school, leerling en ouders stellen we een traject op
maat samen.

CONTACT
Wilt u gebruik maken van onze expertise, begeleiding en
ondersteuning? Wilt u meer informatie of een offerte op maat? Stuur
een e-mail en wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op.
Ambulante Begeleiding (V)SO De Piramide
www.sovsodepiramide.nl
ambulantebegeleiding@hmsdepiramide.nl

