
De kindbespreking 0 -13 is een overleg binnen het kindcentrum 
0 -13. De kindbespreking is bedoeld om te praten over kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij 
moeite hebben met praten, spelen of luisteren, of met leren op 
school, peuterarrangement, kinderopvang of bso. U wordt als 
ouder uitgenodigd voor de kindbespreking. Samen zoeken we 
naar passende begeleiding, zodat uw kind zich zo goed moge-
lijk kan ontwikkelen.

Waarom een kindbespreking 0 -13?

Als ouder kent u uw kind het beste. Dus als het even niet zo goed 
gaat, hebt u dat vaak als eerste in de gaten. In het kinderdagverblijf, 
het peuterarrangement, de bso en op school zijn pedagogisch mede-
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werkers en leerkrachten betrokken. Zij volgen de ontwikkeling en 
merken het ook als uw kind zich anders gedraagt. Zij houden contact 
met u en kijken wat nodig is om uw kind te stimuleren. 
Soms is er meer nodig. Dan kan uw kind worden besproken tijdens 
de kindbespreking. Dit gebeurt altijd in overleg met u, en met uw 
toestemming. Wij vinden het belangrijk dat u aanwezig bent bij de 
kindbespreking. Want als ouders en professionals samen kunnen we 
uw kind weer op weg helpen.

Wie doen eraan mee?

De intern begeleider (ib’er) van school is voorzitter van de kindbespre-
king. Samen met u, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de leer-
kracht of pedagogisch medewerker wordt gekeken wat er eventueel  
aan de hand is. Afhankelijk van de vraag sluiten ook een medewerker  
van Juvans of MEE aan, een opvoedondersteuner van Divers of een  
onderwijscontactpersoon van het Samenwerkingsverband De Meierij.  
Dat geeft een bredere kijk op uw kind. In goed overleg kijken we of 
uw kind er ook bij kan en wil zijn.

Wat gebeurt er in de kindbespreking?

De professionals kijken samen met u wat er precies speelt, en hoe 
uw kind het beste ondersteund kan worden. Vaak kan dit al met wat 
extra begeleiding van uzelf of van iemand uit uw omgeving. 

Hoe gaat het daarna verder?

Als ouders heeft u één contactpersoon die overal van op de hoogte is. 
Met vragen of zorgen over uw kind kunt u bij deze persoon terecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de kindbespreking 0 -13? Of heeft u zorgen 
over de ontwikkeling van uw kind? De pedagogisch medewerker of 
leerkracht van uw kind maakt graag tijd voor u!


