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Een aantal kinderen veroorzaakten veel onrust in de klas. Een PBSspecialist van Trias heeft de hele klas een training gegeven. Samen met
de kinderen hebben we doelen gesteld. Spelenderwijs hebben we hier
vervolgens aan gewerkt. De kinderen zijn zich nu bewuster van hun
gedrag, zijn oplossingsgerichter, hun gevoel voor veiligheid is groter én
ze durven zich meer uit te spreken. Ouders vertellen me dat hun kinderen
weer enthousiast uit school komen!

“

Vanuit het domein Coachen en Ondersteunen biedt Trias ondersteuning
aan professionals werkzaam op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang en in het onderwijs. Door vroegtijdige inzet
van de expertise van Trias versterken we de kracht van de professional
in onderwijs en kinderopvang en wordt voorkomen dat intensieve
ondersteuning van het kind en zijn omgeving nodig is.

Leon, leerkracht groep 6 van een basisschool
Trias biedt specialistische expertise
bij vragen rondom opvoeden en
opgroeien. De omgeving waarin
kinderen en jongeren opgroeien
is van grote invloed op hun ontwikkeling. Trias ondersteunt in de verschillende leefmilieus van kinderen
en jongeren; thuis, op school en/of
de kinderopvang.

Ondersteuningstrajecten
Trias biedt coaching en ondersteuning bij zowel vragen over een
individueel kind als over gedrag van
meerdere kinderen of een bepaald
thema. Soms is een ondersteuningstraject gekoppeld aan een ambulant
traject in de thuissituatie. De school
of de kinderopvang kan Trias ook
zelf benaderen met vragen.

Voorbeelden van ondersteuningstrajecten
Observaties, afstemming tussen thuis en school/kinderopvang/
peuterspeelzaal, inzet van ondersteuningsmateriaal/middelen voor een
kind, begeleiden van kinderen/jongeren naar vervolgonderwijs.
Inzet (school) video interactie begeleiding, specialist inzetten bij meldcode
kindermishandeling, individuele begeleiding kinderen/jongeren, tijdelijke
inzet specialistische zorg buiten school/kinderopvang/peuterspeelzaal,
Schoolbreed Positive Behavior Support (PBS), schoolverzuim, begeleiding
leerwerktrajecten, begeleiding studiekeuze.

Voorbeelden van vragen gekoppeld aan meerdere kinderen
Thema-avonden voor ouders/leerkrachten/medewerkers kinderopvang
en/of peuterspeelzaal, specialistische trainingen kinderen/leerkrachten/
ouders, coachen leerkracht(en)/kinderopvangleidster(s), ondersteuning
leerkracht(en)/kinderopvangleidster(s), inzet PBS-specialisme schoolbreed.

We zijn sterk in opvoeden en opgroeien, van huis uit. En kijken daarbij altijd
vanuit het kind en het gezin. Want we geloven in ‘het gewone, alledaagse
leven’. In het ondersteunen en versterken van het kind, de jongere en het
gezin in hun eigen omgeving: thuis of dichtbij huis. Waarbij we het belangrijk
vinden om jeugd en gezin in hun eigen kracht te zetten en vooral preventief
en in een vroegtijdig stadium te (be)handelen. Van opvoedadvies tot intensieve
zorg, we streven er altijd naar om maatwerk te leveren. Warmte en persoonlijke
aandacht staan daarbij voorop. Trias is met 350 praktijkgerichte professionals
en ruim 450 pleeggezinnen actief in de regio’s Noord West Overijssel, Vechtdal,
Salland, stad Zwolle, Twente en Veluwe.
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