GoedgeDAAN;
Goed dat je er bent – doe wat je kan
Bij GoedgeDAAN worden kinderen tussen
de 3 en 16 jaar opgevangen omdat zij
(tijdelijk) ontheffing hebben van de

Wilt u meer weten over

leerplicht of het nog niet duidelijk is

onze GoedgeDAAN trajecten?

welke school het beste bij het kind past.
Bijvoorbeeld omdat het gedrag- en/of
leerprobleem zo groot is dat functioneren
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Individueel traject
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Bij GoedgeDAAN krijgen deze kinderen
een individueel begeleidingstraject
waarbij regelmatig in kleine groepjes
wordt samengewerkt. Ieder kind heeft

Postadres
B.J. Schurerweg 2
9231 CE Surhuisterveen

een individueel dagprogramma waarin
schoolopdrachten worden afgewisseld
met het aanleren en oefenen van (sociale)
vaardigheden. Het kind komt dan één
of meerdere dagdelen op onze locatie
in Harkema of Joure. De dagen en tijden
worden per traject afgesproken.
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Doel
Ons doel is om uw kind weer terug te laten keren
naar school. Wanneer dit niet lukt gaan we op
zoek naar een andere passende plek waar uw
kind een waardevolle bijdrage kan leveren aan
de samenleving. Wij bieden maatwerk en werken
daarom met onderstaande routes.
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Route 1: Observatie:
Waar ligt het perspectief?
Doel: Een duidelijk perspectief

Route 3: Samenwerken naar dagbesteding
Doel: Oefenen en ontwikkelen van
vaardigheden, die essentieel zijn
voor dagbesteding

Route 4: Opvang naast school
Doel: Oefenen en ontwikkelen van vaardigheden
die van belang zijn voor schoolgang

Soms is het niet (meer) duidelijk wat uw kind nodig heeft

Bij deze route is uw kind is het grootste gedeelte van de

en/of aankan. Hierdoor wordt het perspectief onduidelijk en

Bij deze kinderen in deze route is het perspectief duidelijk:

is er geen doel waaraan gewerkt kan worden. Bij deze route

school is niet (meer) haalbaar. Dagbesteding blijkt passender

week op school maar is volledig naar school gaan (nog) niet
mogelijk. Het oefenen en ontwikkelen van vaardigheden

kijken onze pedagogisch medewerkers wat uw kind aan kan

maar het kind is nog te jong. Om naar dagbesteding toe te

die nodig zijn om naar school te kunnen (blijven) gaan staat

en onder welke omstandigheden. Samen met u als ouder of

werken onderzoeken we samen met uw kind en het systeem

hier centraal. Het ‘schoolse’ staat bij deze route minder

verzorger en de betrokken medewerkers op school wordt het

rondom uw kind welke richting van dagbesteding passend is.

op de voorgrond. Vaak gaat het om het aanleren sociale

perspectief van uw kind opnieuw in kaart gebracht.

Dit kan interne (groen, techniek of horeca) of externe

vaardigheden (het functioneren in een groep) of het leren

dagbesteding zijn. Wanneer dit duidelijk is, werken we aan het

omgaan met de gedragsproblematiek.

oefenen en ontwikkelen van de vaardigheden die van belang
zijn voor de gekozen vorm van dagbesteding.
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Route 2: Samenwerken aan
terugkeer naar school
Doel: Een zo snel mogelijke volledige
terugkeer naar school voor het kind

Route 5: Ambulant:
samenwerken óp school
Doel: Voorkomen van schooluitval

Wanneer uw kind tijdelijk niet (volledig) kan deelnemen

GoedgeDAAN begeleid op school om te voorkomen dat het

aan het onderwijs observeren en onderzoeken wij wat uw

kind uitvalt binnen school. Wij bieden begeleiding in de klas

In deze route wordt uw kind door een begeleider van

kind nodig heeft om terugkeer naar school mogelijk te maken.

en/of in een aparte ruimte in het schoolgebouw. Met de

Dit kan begeleiding zijn op school of een individueel

school worden duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud

traject bij GoedgeDAAN.
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van de werkzaamheden van de begeleider in de klas.

