Informatiebrief Instapmoment OZOverbindzorg januari- maart

Beste hr./mevr.,
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen is OZOverbindzorg opgestart in Apeldoorn. Met dit platform willen we onderwijs en
jeugdhulp ondersteunen in de samenwerking rondom jeugdigen en hun ouders met een ondersteuningsvraag.
Wat is OZOverbindzorg?
OZOverbindzorg is een online samenwerkingsplatform waarin hulpverleners en ouders/vertegenwoordigers rondom een
kind goed, eenvoudig en veilig met elkaar kunnen samenwerken en informatie kunnen delen. Medio dit jaar zijn de eerste
scholen positief opgestart. Zij zijn enthousiast over de eerste ervaringen. Scholen geven aan dat ze het een
gebruiksvriendelijk en laagdrempelig systeem vinden.
Zeker tussen de MDO’s door ervaren mensen de kracht van het platform.
Het is geen pilot, OZO blijft!
OZOverbindzorg is in Apeldoorn opgestart onder kwetsbare ouderen en nieuwkomers. Dit maakt ook dat vele hulpverleners
OZO al kennen en het platform door partners positief gewaardeerd is. OZOverbindzorg is dan ook geen pilot, maar een
platform dat beschikbaars blijft om verschillende doelgroepen inwoners te ondersteunen.
Ondersteuning voor scholen bij implementatie
Wij realiseren ons dat het implementeren van een nieuw systeem tijd en energie vraagt van de professionals op de scholen.
Daarom hebben we OZOverbindzorg gevraagd de scholen te helpen bij het scholen van medewerkers, het invoeren van
leerlingen en de informatie richting ouders. OZO zal ondersteunen bij het invoeren van de eerste kinderen, het aanhaken
van de jeugdhulpaanbieders waar school veel mee te maken heeft en het trainen van de professionals die op school het
meest met het systeem te maken krijgen.
Alleen dit schooljaar is er nog financiering beschikbaar om scholen te ondersteunen bij deze implementatie.
Doe mee!
We hebben afgesproken dat we dit schooljaar de OAB-scholen, de SO/SBO/VSO scholen de kans willen geven te starten met
OZOverbindzorg. Deze keus is gemaakt omdat we juist op deze scholen zien dat OZOverbindzorg heel helpend kan zijn en
zelfs bijdraagt aan het verlagen van de werkdruk.
Om iedere school de mogelijkheid te geven om dit schooljaar in te stappen hebben we een planning gemaakt, zie bijlage.
Training
Voor de ondersteuningscoördinator /intern begeleider zal een digitale scholing van 1 uur voldoende zijn om een opstart te
kunnen maken. Voor leerkrachten is een ‘on demand webinar’ beschikbaar van een half uur.
Deze webinars blijven ook na dit schooljaar beschikbaar.
Wil je de scholing volgen? Graag mailen naar OZO wie er deelneemt aan deze digitale training i.v.m. digitale link.
Linda@ozoverbindzorg.nl
Algemene informatie
Voor scholen die nog een extra informatiemoment wensen voorafgaand aan de training is er een centrale
informatiebijeenkomst gepland op 17 januari van 15.30 tot 16.30 uur. OZO zal deze bijeenkomst verzorgen.
Graag mailen wie er deelneemt i.v.m. de digitale link.
Aanmelden via: Linda@ozoverbindzorg.nl
Meer informatie over OZO?
Bekijk dit filmpje van 3 minuten met de 7 meest gestelde vragen over jeugd.
OZOverbindzorg (guidingtube.com) . Of ga naar www.ozoverbindzorg.nl
Met vriendelijke groet,
Anja Baars, Samenwerkingsverband
Marielle Wolthuis, gemeente Apeldoorn

