NIEUWSBRIEF September 2018
Re-Fit aanbod voor leerlingen VO en MBO
“Ik denk dat een groot deel van dit soort kinderen die thuiszitten wat in zijn
mars heeft en ik vind dat de maatschappij daarvoor verantwoordelijk is.”
Marjolein Groot Koerkamp, moeder van Olivier. Bron: De Monitor KRO-NCRV
Re-Fit is een aanbod gericht
op het voorkomen van
schoolverzuim. Het aanbod
is bedoeld voor leerlingen
van 14 tot en met 20 jaar met
onvoldoende
verklaarde
klachten
zoals
pijn
of
vermoeidheid. Lichamelijke
beperkingen als gevolg van
vermoeidheid of chronische
pijn zijn een veel voorkomende
oorzaak
van
schoolverzuim.
Door de Re-Fit methode
krijgen leerlingen inzicht in
hun eigen mogelijkheden en
in de factoren die hun
klachten in stand houden.
Leerlingen leren stap voor
stap om hun vicieuze cirkel
van klachten te doorbreken.

Met Re-Fit krijgen jongeren
regie over hun eigen leven
en kunnen zij (weer) meer
naar school.

Integrale aanpak thuiszitters SOLK
19 september 2018 heeft er een netwerkbijeenkomst SOLK in Zwolle
plaatsgevonden. Hierbij waren fysiotherapeuten, artsen,
orthopedagogen, psychologen en Re-Fit vertegenwoordigd.
Vanuit de provincie Overijssel heeft Re-Fit subsidie ontvangen met als doel
om naar een meer integrale benadering van SOLK met verschillende
betrokken instanties te gaan.
Er zijn inmiddels in verschillende regio’s netwerkbijeenkomsten SOLK
georganiseerd om de zorg rondom jongeren met SOLK beter te
organiseren, casuïstiek te bespreken en samenwerking te vinden. Wilt u
hierover meer informatie? Laat het ons weten!

Incompanytraining Re-Fit
Het afgelopen jaar heeft er een incompanytraining plaatsgevonden op
het Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen. Na deze training zijn er
verschillende betrokkenen geïnterviewd om de opbrengsten in kaart te
brengen:
“Eerder was onze zorgstructuur met name gericht op leerlingen met
gedrag- en leerproblemen. We zijn bezig om begeleiding van
leerlingen met lichamelijke beperkingen en/of ziekteverzuim meer
binnen onze zorgstructuur te integreren.“ Joanne Bouman, Beleidsmedewerker leerlingenzorg, Pieter Zandt SG.
“De structuur die een kind krijgt door de training is heel fijn. Ook zie je al
heel snel verbetering. Ik weet niet waar ik stond als Re-Fit er niet was
geweest.” Moeder van Wilbert, deelnemer Re-Fit.

Training Re-Fit 2018-2019
Ook dit schooljaar worden er nieuwe groepstrainingen Re-fit geboden,
welke in november zullen starten. De laatste intakes zijn gepland op de
volgende momenten:
Donderdag 4 oktober 2018
meld nu aan
Maandag 8 oktober 2018
Maandag 29 oktober 2018
Overweegt u een leerling aan te melden voor Re-Fit? U kunt vrijblijvend en
gratis een intakegesprek aanvragen. Na dit intakegesprek ontvangt u
advies op maat.
In de volgende link kunt u meer informatie vinden over de inhoud en
werkwijze van Re-Fit en kunt u het aanmeldformulier downloaden:
http://www.detwijn.nl/blog/re-fit-verzuimpreventie-voor-passend-onderwijs
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Nieuw workshop aanbod: De Re-Fit Tool-box: zelf in gesprek met
jongeren.

Dr. Hengeveldweg 2
8025 AK Zwolle

Tijdens deze workshop leer je verschillende praktische tools in te zetten om
met leerlingen in gesprek te gaan. Na afloop van de workshop ontvang je
een eigen tool-box. Geïnteresseerd in deze workshop of in ons overige
scholingsaanbod? Neem contact met ons op.

T: 038-4535506
M: re-fit@detwijn.nl
W: www.detwijn.nl

Belangrijke data
21 november 2018 in Utrecht: 6e landelijke Studiedag Kinderen met SOLK Leids Congresbureau. Het gehele kernteam Re-fit zal hierbij aanwezig zijn,
om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom SOLK.

