Evaluatieformulier Ambulante Begeleiding

Respons:

27 van de 60 scholen = 45%

SKOV

67%

CPOW

60%

SPOOR

38%

OPSO

31%

1-pitters

28%

1.

2.

3.

De frequentie van de schoolbezoeken was:


Teveel



Goed



Te weinig

100%

Ik vond de inhoud van de besprekingen met de AB-er


Erg zinvol

46%



Zinvol

50%



Weinig zinvol



..........

4%

Kunnen jullie aangeven wat voor jullie de toegevoegde waarde is van de ambulante
begeleiding?

Expertise (16x)
Coachen van de leerkracht (2x)
Goed bekend met instellingen/organisaties
Samen kijken of de goede dingen worden gedaan
Meedenken in handelen
Afstemming kind/leerkracht/school
Goede observaties met aanbevolen praktische en haalbare acties
Door geboden ondersteuning kunnen weer stappen vooruit gemaakt worden
Meekijken met een open, frisse blik
Aanwezigheid/ondersteuning bij oudergesprek
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Laagdrempelig
Praktische tips die direct inzetbaar zijn
Naar ouders door iemand van buitenaf mee te laten kijken
Goede suggesties voor interventies
Zinvolle bijdrage bij oudercontact
Korte lijntjes met het Samenwerkingsverband
Helpen bij het formuleren van de ondersteuningsvragen en de antwoorden daarop
Goede contacten met ouders
Samen kijken of we op de goede weg zitten
Oplossingsgericht

4.

5.

In het begeleidingstraject waren de volgende onderdelen voor ons (het meest) zinvol:


Voorlichting algemeen

8%



Advies en voorlichting over materiaal / methodes

27%



Advies aanpak

81%



Overleg over hulpvragen

65%



Ondersteuning bij OPP

31%



Observatie / klassenconsultatie

69%



Begeleidingsgesprekken

62%



Gesprekken met ouders

62%



Deelname Ondersteuningsteam

46%

Wat hebben jullie als sterk ervaren?

Vakkennis (10x)
Toegankelijkheid
Betrokkenheid
Fijn om even te overleggen in moeilijke situaties
Brengt rust in lastige situaties
Zich houden aan afspraken
Heldere observatieverslagen
Actief meedenken
Korte lijnen, oplossingsgericht en reëel beeld van de (on)mogelijkheden binnen de school
Snel inplannen van afspraken
Praktische haalbare adviezen
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Coördineren van alle input
Laagdrempelige samenwerking
Waardering voor de leerkracht in de groep
Directe verslaglegging van de gesprekken
Deelname aan ondersteuningsteam (2x)
Heel goed in gesprek met ouders
We voelen ons gesteund
Vanuit coachende rol, oplossingsgericht

6.

Waar liggen er verbeterpunten?

In geval van nood duurt het toch soms lang om een afspraak te maken. Wel begrip!
Meer tijd om met individuele kinderen te werken
Verslaglegging en het op tijd aanleveren hiervan
Graag een overzicht bij welke casussen je ambulante begeleiding kunt aanvragen
Begeleiding/training van kinderen met gedragsstoornis
Misschien na een paar jaar wisselen van scholen voor een andere nieuwe kijk
Graag een schriftelijke terugkoppeling als de AB is goedgekeurd
Het zou fijn zijn als verslagen rechtstreeks in ons systeem gezet kunnen worden
Graag AB’ers met kinderen laten werken zoals cluster 2.
Opleidingsniveau ambulant begeleiders gelijktrekken?

7.

Hebben jullie nog wensen t.a.v. de ambulante begeleiding?

Actief samen schrijven van een OPP

8.

Kunnen jullie aangeven of de ouders tevreden zijn met de begeleiding?

Tevreden

92%

Ontevreden

4%

Soms ouders kritisch bij SBO-advies

4%

9.

Hoe ervaar je de aanmeldprocedure

Als eenvoudig en helder
Uitgebreid, kost veel tijd
Veel sneller, minder papierwerk dan vroeger
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Helder
Laagdempelig (2x)
Duidelijk en overzichtelijk
Goed
Heel vlot
Kan wat beknopter
Verloopt soepel
Prima
Kort en bondig
Positief
Heel fijn
Vlot en soepel

10. Eventuele opmerkingen:
Knap hoe ze zich aanpassen aan de wensen van de school
AB is waardevol
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