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Datum: 9 september 2010
Betreft: Logopedie op school
Met ingang van 13 september 2010 heeft het Logopedisch Centrum op school een ruimte waar een kind met
een logopedisch probleem op school onderzocht en behandeld kan worden.
Er zijn een paar duidelijke voorwaarden hiervoor:
De indicatie voor logopedische hulp voor rekening van de zorgverzekeraar moet duidelijk aanwezig zijn; dit is
ter beoordeling van de logopedist en de verwijzend arts.
Het kan zijn dat een bepaald logopedisch probleem zich niet leent voor behandeling op school.
In dat geval overleggen we met u als ouders over het voortzetten van de behandeling in de praktijk.
Wij overleggen regelmatig met leerkrachten en Interne Begeleider.
Het is belangrijk om te beseffen dat een logopedisch probleem niet de verantwoordelijkheid is van de school.
School vergemakkelijkt alleen de mogelijkheid om de geboden zorg dichtbij te houden, maar de school is
geen zorgleverancier en kan ook niet worden aangesproken op het behandelresultaat.
Daar zijn wij voor.
Van ouders verwachten wij dan ook de nodige betrokkenheid om de behandeling te bespoedigen. Hiervoor
organiseren we instructieavonden en houden we contact via een heen-en-weerschriftje òf via de mail.
Als u uw kind wilt laten opgaan voor logopedisch onderzoek en/of behandeling, moet u wel een
behandelovereenkomst ondertekenen. De leerkracht kan u een dergelijk formulier geven.
Voor meer informatie over de geboden zorg is de website http://www.logopedie.nu .
En vanzelfsprekend kunt u ons bellen op 0181-321134 of 0641723788.
Met vriendelijke groet,
Willem. G.F. Snijders
Praktijkhouder
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