Jarabee versterkt!
Gespecialiseerde ondersteuning bij
opgroeien en opvoeden, dat is de
kracht van Jarabee. Met ruim 300
betrokken jeugdzorgprofessionals,
500 pleeggezinnen en in
samenwerking met andere
organisaties helpen we kinderen,
jongeren en gezinnen om er sterker
uit te komen.
Jarabee biedt consultatie en
gespecialiseerde jeugdhulp,
pleegzorg, spoedzorg en behandeling
met verblijf. Dat doen we thuis of zo
dicht mogelijk bij de leefomgeving
van het kind. En dat doen we samen
met iedereen die het belangrijk vindt
dat het goed gaat met het kind.
Eigen kracht is wat iemand zelf kan,
samen met zijn omgeving. Je eigen
kracht ontwikkelen is je kennis en
vaardigheden vergroten en je
netwerk versterken. Jarabee kan
daarbij ondersteunen.

Kinderen ontwikkelen zich het beste In hun eigen
leef- en leeromgeving. Als ze zich daar fijn voelen
en gezien worden, halen ze het beste uit zichzelf.
JOS is er om te zorgen dat ieder kind zich zo
gelukkig mogelijk kan ontwikkelen in zijn eigen
leef- en leeromgeving.
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Positief ontwikkelen in de eigen leer- of leefomgeving

Jarabee Op School
Positief ontwikkelen in de eigen leer- of leefomgeving
“Ruben is boos en opstandig in de klas. Hij kan lastig met regels
omgaan. Hoe krijg ik het zover dat hij weer meedoet in de klas?”
Kinderen ontwikkelen zich het beste in hun eigen leef- en leeromgeving. Als ze
zich daar fijn voelen en gezien worden, halen ze het beste uit zichzelf.
Ouders en professionals ervaren soms uiteenlopende problemen bij het
opvoeden en begeleiden van een kind. Ook het kind kan problemen ervaren,
zoals moeilijkheden thuis en problemen op school. Leerprestaties kunnen er
onder lijden. Ze laten druk en opstandig gedrag zien. Een leerkracht weet zich
soms geen raad meer en is niet in staat het gedrag positief om te buigen.
Jarabee Op School (JOS) biedt ondersteuning op school - en bij het kind thuis met als doel dat ieder kind zich zo gelukkig mogelijk kan ontwikkelen in zijn
eigen leef- en leeromgeving. Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden
- talenten, vaardigheden, eigen kracht - zodat probleemgedrag vermindert of
ophoudt.

“In de pauze zit Lieke altijd alleen op het schoolplein. Ze speelt
nooit met klasgenoten. Thuis is ze erg bazig tegen haar broertjes.”

Het kind en het gezin sterker
JOS ondersteunt in het vinden van oplossingen wanneer zich bij individuele
kinderen problemen voordoen op sociaal en of emotioneel gebied. Daarin
bieden we maatwerk. We stemmen af op de behoefte van het kind, ouders en
school. Dit kan bijvoorbeeld door observaties in de klas, individuele begeleiding
thuis of op school, oudergesprekken en coaching. Het uiteindelijke doel is dat
het kind weer aan leren en ontwikkelen toe komt en dat leerkrachten,
begeleiders, ouders en het kind zonder specialistische hulp verder kunnen.
JOS werkt altijd systeemgericht. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar het
kind of de opvoedingsvaardigheden van ouders. Juist in de context van het gezin
en tussen de gezinsleden onderling liggen verklaringen van gedrag en de
oplossingsrichtingen. Het inzetten van eigen kracht en het benutten van het
netwerk zijn daarin vanuit JOS belangrijke speerpunten.

“Hoe gaan we om met kinderen met diagnoses
als ADHD, ASS, angststoornissen of depressie?”

De school sterker
JOS er ook op gericht de school er zelf sterker in te maken. Dat doen we door
coaching, training en het bieden van concrete handvatten waarmee
leerkrachten, andere professionals of vrijwillige begeleiders zelf aan de slag
kunnen. Zo ontstaat er een veilige, positieve leeromgeving waarin ieder kind zo
goed mogelijk tot zijn recht komt.

