Jeugdwelzijnsraad #7

KOERS JEUGD:
Ieder kind voelt zich thuis op school
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TERUGKOPPELING
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Hoe kun je aan mij zien/merken dat het niet goed gaat met mij?

VRAAG 1

Wat betekende de overgang primair onderwijs
(PO) naar voortgezet onderwijs (VO) voor jou?

IN HET PRIMAIR ONDERWIJS:
Signalen bij lichte problemen:

De meeste jongeren van de JWR vertellen dat zij school niet
heel belangrijk vonden. Ze zaten vaak op een verkeerd niveau
onderwijs (te laag), werden gepest of wisselde veel van
onderwijsinstelling. Ook zeggen de jongeren vaak nog in een
‘overlevings-modus’ te staan. Er spelen veel grotere problemen
in hun wereld. School is dan niet belangrijk.
Ze geven aan dat ze op dat moment niet inzagen dat school
belangrijk was, maar dit nu pas inzien nu ze wat ouder zijn.
Zeker wanneer het lukt om een opleiding te vinden die bij je past.
De meeste jongeren hebben geen eigen keuze kunnen maken voor
de school waar ze naar toe gingen. Omdat scholen te ver weg zijn of
je moest door de omstandigheden weer naar een nieuwe school.
Met begeleiders en zorgprofessionals op scholen zijn er
verschillende ervaringen. De jongeren geven aan dat het belangrijk
is als zij een goede aansluiting op jongeren hebben. Dit kan door
een luisterend oor te bieden en duidelijk te zijn wanneer ze iemand
erbij moeten betrekken wanneer de vraag voor hen te groot is.
Maar ook door de jongere te betrekken bij de mentor keuze en
goed op de signalen die jongeren geven te letten.
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Hoe kun je aan mij zien/merken
dat het niet goed gaat met mij?

Signalen bij zware problemen:

•		Snel boos werd.
•		Zelf anderen ging pesten.
•		Geen zin had in school.
•		Zelf gepest werd.
•		Ontwijkingsgedrag vertoonde, na de les snel verdween.
•		Er onverzorgd uitzag.
•		Minder oog contact maakte.
•		Woedeaanvallen had.
•		Snel in discussie ging, bijdehand deed en opstandig was.
•		Moeilijk oogcontact maakte.
•		Weinig sprak.
•		Geen eten mee naar school nam.
•		Veel alleen zat in de pauze.
•		Vaak verdrietig was.
•		Niet geconcentreerd was.
•		Niet wilde eten in de pauze.
•		Weinig contact zocht met de leerkracht.
•		Thuisbleef van school.
•		De situatie op school mooier voordeed, omdat mijn
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IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS:

WAT IS HET THEMA?
Op 24 november 2019 kwam de JWR bij elkaar om te
praten over het derde thema uit het uitvoerings
programma Samen met de Jeugd: Ieder kind voelt
zich thuis op school.
In deze sessie zoomen we in op de overgang van
primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Bij
sommige kinderen is er naast hun school ook (veel)
jeugdhulp georganiseerd. Hoe gaat dat als je van
school wisselt? Wat zijn de ervaringen van de JWR en
hoe kunnen de zorgprofessionals op de scholen
signalen beter opvangen?

Signalen bij lichte problemen:

Signalen bij zware problemen:

•		Meer stress had.
•		Meer onrust.
•		Meer prestatiedruk voelde.
•		Blackout had.
•		Mijn boeken steeds vergat.

•		Ging blowen op school.
•		Ging drinken.
•		Drugs gebruikte
•		In paniek raakte.
•		Sliep in de les.
• Uit het niets flipte.
•		Spijbelde.
•		Vermoeid was op school i.v.m. slapeloosheid.
•		Snel veranderde in uiterlijk en/of gedrag.
•		Ging blowen op school.
•		Ging drinken.
•		Drugs gebruikte
•		In paniek raakte.
•		Sliep in de les.
• Uit het niets flipte.
•		Spijbelde.
•		Vermoeid was op school i.v.m. slapeloosheid.
•		Snel veranderde in uiterlijk en/of gedrag.

‘Fijn wanneer ik bij elke docent
terecht kan met mijn verhaal. Vaak is
luisteren al genoeg. Wanneer je denkt
dat ik meer hulp nodig heb, overleg dit
dan met mij en confronteer me niet
met een tweede persoon bij het
gesprek zonder dat ik
ervan af weet. ‘

‘Geef op de docentopleiding
meer vakken zoals psychologie aan
docenten in opleiding, dan schrikken
ze niet van onze verhalen.’
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Deze personen
zoek ik het snelst op:

Deze personen
zoek ik minder snel op:

•		Jongerenwerker
•		Opa en oma
•		Persoonlijk begeleider
•		Mentor
•		Afdelingsleider
•		Wiskunde docent
•		Vrienden relatie
•		Psycholoog

•		Ouders
•		Psychiater
•		GGD arts/ verpleegkundige
•		Huisarts
•		 GGD Arts
•		Vertrouwenspersoon
•		Consulent
samenwerkingsverband.

CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad?
www.samenmetdejeugd.nl

‘Ik vind het belangrijk dat jongeren een
stem hebben. Dat ze zich hier kunnen
uiten, zich vertrouwd voelen, een ban
d
opbouwen met generatiegenoten en
hun
ervaringen delen. Met de reden dat ze
zich
of beter voelen, of zich beter kunnen
profileren door de JWR. Investeren in
jezelf voor anderen en jezelf.’
QUOTE Van JWR lid

