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Wie zijn wij?
De medewerkers van Schoolformaat zijn actief op scholen en bieden
individuele begeleiding aan leerlingen. In 2018 hielpen wij 5.750 leerlingen,
ouders en leerkrachten op 170 scholen en gaven meer dan 100 trainingen,
workshops en themabijeenkomsten. Daarnaast geven advies en werken aan
deskundigheidsbevordering van professionals.

Kijk voor meer informatie op:
www.schoolformaat.nl/JOS

Jeugdcoach op School
De Jeugdcoach op School is een samenwerking met de gemeente
Lansingerland.

Vragen? Neem contact op met Schoolformaat.
Albertus de Oudelaan 1
2273 CW Voorburg
070 308 02 17
info@schoolformaat.nl
www.schoolformaat.nl
Schoolformaat © 2019 versie 1

Jeugdcoach Op
School

Op elke basisschool binnen de gemeente Lansingerland is
vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS). De
JOS is er voor iedereen met vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden.
Op elke school is een vaste JOS aanwezig die leerlingen, hun ouders en
leerkrachten helpt om een hulpvraag te verduidelijken. Als het nodig is
verwijst de JOS door naar de juiste hulp. De JOS is altijd op vaste momenten
op school aanwezig en is onderdeel van het zorgondersteuningsteam op
school.

Wie kan er hulp aanvragen?

De taken van de JOS
•

•

•

•

Kinderen & jongeren, ouders en (onderwijs)professionals kunnen
terecht bij de JOS voor ondersteuning.

Wat kan je verwachten?
De JOS heeft de mogelijkheid om lichte tot intensieve trajecten in te
zetten (maximaal 6 maanden). Dit varieert van een aantal gesprekken
op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere
hulp nodig is, schakelt de JOS in overleg met ouders Team Jeugd in
van de gemeente.

Hoe kan je hulp aanvragen?
Op elke school is de JOS op vaste dagen & tijden aanwezig. Buiten
die uren is het natuurlijk mogelijk om per e-mail of telefonisch
contact op te nemen.

•

Consultatie en handelingsadviezen aan onderwijsprofessionals
Zijn er problemen in de klas? Vallen er kinderen buiten de boot? Spelen
er onderhuids in de groep verschillende vervelende krachten? De JOS
ondersteunt hierbij als sparringspartner voor de leerkracht.
Verlenen van individuele hulpverlening thuis en op school.
De JOS voert een aantal gesprekken met kinderen en/of ouders. Deze
gesprekken vinden op school of thuis plaats. Het doel van de gesprekken
is het versterken van vaardigheden van kinderen en ouders.
Consultatie en advies aan onderwijsprofessionals
Als er vragen zijn met betrekking tot gedrags-of emotionele problematiek, een kind niet lekker in zijn of haar vel zit of als er andere vragen zijn,
kan de JOS ingeschakeld worden.
Deelname aan het zorgondersteuningsteam van school
Op elke school is er een team dat zich bezig houdt met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij aan zowel als onderdeel vanuit
school als vanuit het Team Jeugd van de gemeente Lansingerland.
Signaleren van de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en
verwijzen naar Team Jeugd
Is er meer nodig dan de individuele hulpverlening, dan verwijst de JOS
door naar de jeugdconsulent van Team Jeugd.

De JOS legt de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de
jeugdhulpverlening. De hulp wordt op school of thuis aangeboden en kan
zowel licht als intensief zijn.

Team Jeugd
Team Jeugd is een samenwerking tussen de gemeente
Lansingerland en het Centrum voor Jeugd en Gezin
Lansingerland (CJG). Het team bestaat uit jeugdprofessionals die zijn opgeleid om mee te denken
over allerlei vragen rond opvoeden en opgroeien.

