Ouder- en Kindteams Amsterdam
Om jou te adviseren en te helpen

Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn Amina & Kimberley, Ouder- en Kind adviseur bij het Ouder- en Kindteam centrum.
Als ouder en kindadviseur zijn wij als contact persoon betrokken bij de school van uw/jullie kind(eren).
Wij bieden op vraag van ouders/verzorgers ondersteuning in de brede zin als het gaat om opvoeding
of psychosociale hulpvragen. Bij het Ouder- en Kindteam staat de jeugdige centraal.
De insteek is zo laagdrempelig mogelijk aansluiten bij de behoefte van de ouder(s)/verzorger(s) om
hen op die manier in hun kracht te zetten. Wij denken mee met kleine of grote vragen.
De ouder- en kindadviseurs zorgen dat bij de eerste vragen en signalen, direct in de eigen
omgeving ondersteuning is. De ondersteuning varieert van tips, een adviesgesprek,
training, jeugdhulp -inclusief een behandeling van een jeugdpsycholoog, indien nodig. Wij
werken planmatig aan perspectief. Is er meer nodig dan tips, advies, een training of cursus
dan kunnen wij helpen bij het verwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp .
De Ouder- en Kindteams benutten actief de eigen kracht van gezinnen en de informele
netwerken in de wijk. Wij stemmen vraag en aanbod op elkaar af en werken op locatie
waar het voor u het prettigst is. Dat kan zijn op de school van uw kind(eren), thuis of op
een wijklocatie van het Ouder- en Kindteam.
De Ouder- en Kindteams kunnen het volgende bieden:
 Opvoed- en opgroeiondersteuning
 Trainingen
 Jeugdhulp
 Hulp van de jeugdpsychologen
 Specialistische jeugdhulp
 Hulp bij aanvragen Pgb

Zie voor meer informatie; www.oktamsterdam.nl
Goed om te weten: De ouder- en kindadviseur is onafhankelijk van school en overlegt niet
met school zonder toestemming van ouders. Als een kind hulp krijgt, is het natuurlijk wel
goed om samen te kijken hoe hulp in de klas en thuis goed op elkaar aansluiten.
Heeft u een vraag over uw kind(eren) neem dan gerust contact op zodat wij met u mee kunnen
denken.
Graag tot ziens!
Vanaf eind december zal Amina met zwangerschapsverlof gaan. Kimberley zal een aanspreekpunt
blijven samen met Suzanne de Wissel (zij was al eerder aangesloten bij onze school).
Amina Vroegop & Kimberley Boyd
ouder- en kindadviseur
Ouder- en Kindteam centrum

a.vroegop@oktamsterdam.nl 06 57593037
k.boyd@oktamsterdam.nl 0634266780

