
 

 

 

 

Nieuwsbrief veranderingen logopedie op onze school 

 

Al lange tijd is er op onze school logopedie, maar vanaf volgend schooljaar komt er een logopedist 

op onze school bij met een eigen praktijk. In deze nieuwsbrief gaan we u hier goed over 

informeren. 

We merken op onze school dat veel kinderen logopedie nodig hebben en helaas hebben we zelf 

maar 1 logopedist op onze school werkzaam, meneer Johan.  

Doordat Jolijn van de Pauw met haar eigen praktijk in onze school komt, kunnen meer kinderen 

onder schooltijd logopedie krijgen op onze school. 

In deze nieuwsbrief stelt Jolijn van der Pauw zich aan uw voor en krijgt u meer informatie over wie 

wat gaat doen. 

 

 

LOGOPEDIE OP SCHOOL vanuit de praktijk van Jolijn 

 
Wanneer de school u adviseert om uw kind te laten onderzoeken en/of behandelen, kunt u bij uw 
huisarts om een verwijzing logopedie vragen.  
 
U bent als ouder vrij om een eigen keuze te maken voor een logopedie praktijk. U kunt hiervoor 
vanaf augustus 2017 dus ook terecht bij Jolijn van der Pauw, aangezien zij een praktijk opent op onze 
school. De kinderen kunnen zo gemakkelijk onder schooltijd logopedische behandeling krijgen. 
 
Mocht u kiezen voor logopedie vanuit de praktijk van Jolijn, komt u met de verwijzing naar de intake 
op school. Na de intake zullen de behandelingen gaan starten. U bent als ouder welkom om bij de 
behandelingen aanwezig te zijn en per periode zal er met u geëvalueerd worden. 
 

 Voert een intakegesprek met de ouders en het kind 

 Verricht aanvullend onderzoek op verzoek van de schoollogopedist 

 Informeert ouders over de uitslag van het onderzoek 

 Behandelt kinderen 1 tot 2 keer per week onder schooltijd 

 Adviseert de leerkracht van het kind 

 Nodigt ouders regelmatig uit om een behandeling bij te wonen 

 Maakt een verslag van het onderzoek en een verslag over de behandeling. Deze evaluaties 
worden met de ouders besproken 

 Informeert de huisarts schriftelijk over het onderzoek en de behandeling 

 Neemt een aantal keer per jaar deel aan overleg met de commissie van begeleiding op 
school. 

 
 



 

SCHOOLLOGOPEDIE van meneer Johan, de logopedist van onze school 
 

 Meneer Johan screent alle nieuwe kinderen die op school komen en gaat kijken wie er voor 
verder logopedisch onderzoek in aanmerking komt 

 Informeert ouders over de uitslag van het onderzoek 

 Adviseert ouders logopedisch onderzoek te laten doen bij bijvoorbeeld Jolijn van der Pauw of 
anders 

 Behandeld leerlingen in de groepen  

 Geeft  groepslessen samen met de leerkracht in de groepen 

 Adviseert leerkrachten over leerlingen 

 Bouwt mee aan de kwaliteit van het woordenschatonderwijs en taalonderwijs op onze school 
 
Hieronder stelt Jolijn zich aan jullie voor: 
 
Mijn naam is Jolijn van der Pauw en heb tevens een praktijk “Logopedie de Kempen” en een kinder-
coaching praktijk “Paard en Samenwerking”. 
                                                                              

                                                                                                                                
 
Ik ben heel enthousiast dat ik per nieuwe schooljaar op jullie school  als logopediste mag beginnen en 
kijk uit naar de samenwerking met de school en ouders en het mogen samenwerken met jullie 
kinderen. 
 
Ik ben geboren en opgegroeid in Brabant en ben gaan studeren in Leiden. 25 jaar geleden ben ik mijn  
carrière begonnen als logopediste op een speciale school in Spijkenisse. Ook heb ik een aantal jaren 
ook op het voortgezet speciaal onderwijs gewerkt. 
 
Na een aantal jaren ben ik gaan werken in de Vrije vestiging en ben ik op free-lance basis gaan 
werken In het toenmalige Refaja-ziekenhuis en heb ik mede het downteam van Zwijndrecht 
opgericht waar ik vele jaren met plezier heb gewerkt . 
 
Na mijn NDT opleiding en de opleiding tot Sensorisch Integratietherapeut ben ik steeds meer gaan 
werken met kinderen met een andere ontwikkelingsgang en met kinderen met 
voedingsproblematiek en zuigelingen met voedingsproblemen  
 
Na mijn verhuizing met mijn gezin van 3 kinderen,  terug naar Brabant heb ik jarenlang gewerkt in 
Het MMC en Downteam en ben ik wederom een eigen praktijk gestart in Riethoven en Westerhoven. 
Vanuit mijn eigen hobby paardrijden, ben ik  de opleiding tot Hippotherapeut gaan volgen. 
Ik ben daarna ook mijn kinder-coaching praktijk Paard en Samenwerking  gestart waar ik onder 
andere  logopedie met ondersteuning van paarden beoefen. 
 



Op de reis van Brandaan mag ik nu ook een praktijk gaan beginnen. Hiervoor zijn afspraken met 
school en zorgverzekeringen gemaakt en deze zijn vastgelegd in een samenwerking-overeenkomst. 
 
Ik werk samen met meneer Johan, de logopedist die in dienst is van de school. 
Ik ben dit schooljaar op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig op jullie school aanwezig en ben 
alle dagen van de werkweek mobiel bereikbaar op : 06-12888268 
Of per mail op:  Jlvanderpauw@hotmail.com 
 
 
 
Belangrijk om te weten: 
 

 Logopedie wordt gefinancierd uit de zorgverzekeringswet. Het zit in het basispakket, 
aanvullend verzekeren is niet nodig, Er hoeft voor kinderen geen eigen risico betaald te 
worden. 

 

 Wanneer de school U adviseert om uw kind te laten onderzoeken en/of behandelen dan kunt 
U kiezen voor Logopedie op school maar bent U echter geheel vrij in uw keuze en kunt U 
kiezen om naar een andere logopediepraktijk te gaan of te blijven.  

 

 Bij beide stelt de zorgverzekering de eis dat u als ouders met regelmaat bij de behandelingen 
bent. 

 

 Met de het verkregen advies van school kunt u bij de huisarts om een verwijzing voor 
logopedie vragen. 

 

 De praktijk is ook toegankelijk voor kinderen die niet op de reis van Brandaan zitten.  
 
 
 
 
 
We hopen u weer goed te hebben geïnformeerd, mochten er vragen zijn, weet ons te vinden! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van SBO de reis van Brandaan 
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