Even voorstellen….

Mijn naam is Ike de Jong. Ik werk nu ruim een jaar op school als jeugdspecialist bij de
School Als Vindplaats. Een ouder gaf me de tip om mezelf meer zichtbaar te maken, zodat
alle ouders weten dat ik besta. Daarom stel ik me nu voor.
De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat kinderen laagdrempelig, kortdurend en
preventief hulp kunnen krijgen. Ik geef waar nodig deze hulp bij de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Ik werk hierbij in de driehoek: kind, school, ouders. De steun van het hele
systeem is nodig om een kind verder te helpen. Ik kan meteen beginnen zonder met u
papieren rompslomp in te vullen. Ik maak geen rapportage. Daarom heb ik veel tijd om met
mensen te werken. En daardoor wordt er geen dossier opgebouwd.
Ik heb 15 jaar gewerkt als leerkracht in het (speciale) basisonderwijs. Daarna heb ik 20 jaar
gezinnen gecoacht bij het opvoeden.
Ik zie het als een kracht van ouders om, waar nodig, hulp te vragen voor hun kind. Als u
denkt dat ik wat voor uw kind kan betekenen, kunt u dat kenbaar maken bij Marianne of de
leerkracht. Het kan gaan om kleinere of om grotere zaken. Bijvoorbeeld: Verdriet om het
overlijden van een huisdier, lastig gedrag omdat ouders stress hebben rond de scheiding,
faalangst, weinig vriendjes hebben. Ik zet mijn deskundigheid graag in ten dienste van het
welbevinden van uw kind. Op dinsdag ben ik op school te vinden.
Voor kinderen van 10 jaar en ouder kunt u door mij een Family Check Up laten doen. U
krijgt dan inzicht in de krachten van uw gezin en hoe u die krachten kunt gebruiken om
aandachtspunten te verbeteren. Een soort vrijwillige APK voor uw gezin. Zodat jullie goed
voorbereid zijn op de pubertijd.
Met vriendelijke groet,

Ike de Jong
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