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De weken van de cito zijn in volle gang, misschien zelfs al wel afgerond. Een moment om eens stil te
staan bij hoe het eigenlijk echt gaat met ieder kind. Hoe zijn de leerprestaties, zit het kind lekker in zijn
vel, zijn er grote bijzonderheden gebeurt in zijn/haar omgeving? Zijn er (ineens) opvallendheden in
zijn/haar gedrag? Vragen die juist in deze periode veel gesteld worden door veel leerkrachten maar
ook zeker door ouders. Kek kan laagdrempelig meekijken. Is er wel echt iets aan de hand?
Zijn er kind factoren of juist omgevingsfactoren wat maakt dat het nu even anders gaat?
Hoe ga je dan vervolgens mee om?
Kijk voor meer informatie op onze website www.samenkek.nl

Wij zijn er!
Gespecialiseerde kennis preventief inzetten bij ouders en
leerkrachten die behoefte hebben aan laagdrempelige hulp, zodat
kinderen eerder geholpen worden. Dat is waar Kek voor staat!
Wist je dat:

Kek check

1.

gratis via de website

aangekondigd, verscheen Kek met een
artikel in vakbladvroeg:

Kek helpt

https://www.samenkek.nl/media-

Een uitgebreid consult op verschillende locaties in
alle leefgebieden van het kind om het gedrag goed
te kunnen analyseren waarop een gedegen advies
volgt.

Kek kijkt

Zoals al in de vorige nieuwsbrief was

artikelen/338-kek-in-vroeg-oktober2018/file
2.

Er van de info-lijn 088-0376020 goed
gebruik wordt gemaakt. Huisartsen,

Observatie(s)

gemeenten, leerkrachten en ouders weten

Kek geeft inzicht

ons steeds beter te vinden voor vragen en

Ondersteuning thuis, in de klas, sportclub en/of BSO

meer informatie.
3.

Kek vorig jaar een Kek-traint op een
school in Gelderland heeft gegevens en
deze school hier nog profijt van heeft
doordat er meer en meer verbinding komt
in het team, meer 1-lijnige regels en
afspraken ten aanzien van de benader- en
werkwijze is gecreëerd.

Weet ons te vinden!

4.

Er steeds meer behoefte is aan psycho-

www.samenkek.nl

educatie met praktische handvatten hoe

tel: 088-0376020

om te gaan met hechting-gedrag, ADHD,
autisme, het moeilijk leren kind.

