LOGOPEDIEPRAKTIJK ‘DE WINGERD’
E.M.H. SMIT-HUTTER, I.M.L. KO
Wijkcentrum Overdie,
Van Maerlantstraat 8-10
1813 BH Alkmaar

Vestiging Bergen en postadres:
Ruïnelaan 20
1861 LL Bergen NH

Telefoon: 06-51277134
E-mail: emhsmithutter@gmail.com
Website: www.spraakzaam.nl

Betreft: Huisregels Logopedie op school
Datum: Bergen NH, 31-8-2015
Beste ouders/verzorgers,
Onze praktijk heeft met een aantal scholen een afspraak om op school te kunnen behandelen, zodat kinderen niet te
lang onder schooltijd weg zijn voor logopedie. De logopedische behandelingen vinden dan plaats in een ruimte die
voldoet aan alle eisen van de zorgverzekeraar en zo fungeert als 'dependance' van onze praktijk.
Uw kind komt bij ons op één van die scholen.
Ook als uw kind logopedie heeft op school is uw betrokkenheid als ouder nog steeds heel belangrijk. Alle verzekeringen
eisen een goede communicatie tussen logopedist en ouders. Daarom kunt u altijd aanwezig zijn bij de behandeling van
uw kind en u kunt altijd even binnenlopen bij de logopedist of een afspraak maken voor overleg op een ander moment
dan het behandelmoment. U moet tenminste de helft van de behandelingen aanwezig zijn, zie hieronder.
Om de kwaliteit en de continuïteit van de logopedie zo hoog mogelijk te houden, hebben we een huishoudelijk reglement:
1. De behandeling duurt 30 minuten.
2. Indien uw kind niet naar school kan komen, ongeacht de reden, laat u dat dan zo snel mogelijk weten, uiterlijk
8:30 van de dag van de behandeling. In het weekend kunt u de voicemail inspreken. U kunt ook een E-mail aan
de logopedist sturen.
3. Bij logopedie op scholen moet ten minste de helft van de behandelingen tenminste één ouder aanwezig zijn, dit
is een eis van de verzekeraars. U kunt u tijdens de behandeling melden om ca. 10 minuten de voortgang van uw
kind en het huiswerk door te nemen. Soms moet u even wachten.
4. Als u als ouder onvoldoende aanwezig bent bij de behandeling, zal (na een waarschuwing) de behandeling op
school stopgezet worden en in de praktijk worden voortgezet. U moet uw kind dan weer (laten) halen en
brengen.
5. Wilt u tijdens uw verblijf in de school uw mobiele telefoon s.v.p. uitschakelen? Als u belt stoort dat ook de
anderen in de school.
6. Wij verwachten van u dat u elke dag, samen met uw kind, ongeveer 10 minuten het huiswerk oefent (tenzij
anders aangegeven door de logopedist). Indien het huiswerk onvoldoende wordt geoefend en er dus
onvoldoende vooruitgang is zal de behandeling worden stopgezet.
7. Om een goede samenwerking met de andere mensen die bij uw kind zijn betrokken te houden, sturen wij
regelmatig logopedische verslagen naar scholen, huisartsen en eventueel andere therapeuten van uw kind.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig op onderstaande strookje, dit moet u aan de logopedist geven.
Ik heb kennis genomen van de huisregels Logopedie op School van “de Wingerd” en geef toestemming aan de
logopedist om verslagen te sturen naar:
 de school
 de huisarts of medisch specialist
 de schoolarts
 anders, nl.
Datum en plaats:
________________________________________
Naam ouder/verzorger (in blokletters): ________________________________________
Handtekening:
________________________________________

