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Logopedie op SBO De Wissel,
Vanaf het schooljaar 2016 – 2017 heeft SBO De Wissel nog maar beperkt logopedie-uren
beschikbaar. Deze uren worden vooral ingezet voor therapie in groepen, voor bijvoorbeeld
psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, verbeteren van de weerbaarheid, training in het
kader van NT2, eventuele advisering bij twijfel over de vraag of een kind logopedie nodig heeft
en in bijzondere gevallen voor individuele logopedie.
Dit betekent dat u in de meeste gevallen voor logopedie bent aangewezen op een praktijk voor
logopedie waar op basis van een verwijsbrief van de huisarts logopedie kan plaatsvinden, met
bekostiging via de zorgverzekering.
Via de logopediepraktijk LogoComm zal met ingang van het schooljaar 2016 - 2017 logopedie
ook in De Wissel gewaarborgd blijven. Onze logopedisten – mevr. Ilse Olivier en mevr. Nicoline
Sijpheer – zullen vanaf dat moment als zelfstandig logopedist werkzaamheden voor
LogoComm uit gaan voeren. Dit kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd plaatsvinden.
Heeft uw kind logopedie nodig, of adviseert de school voor uw kind logopedie, dan heeft u
twee keuzemogelijkheden:
1. U kiest voor LogoComm, de logopediepraktijk in onze school;
2. Of u kiest voor een logopediepraktijk bij u in de buurt. In dit laatste geval vindt de
logopedie altijd plaats buiten schooltijd.
Mocht u kiezen voor logopedie in onze school via LogoComm dan geldt voor u het volgende:


De logopedie wordt bekostigd vanuit de zorgverzekering;



U heeft hiervoor een verwijsbrief nodig van de huisarts voor ‘onderzoek en mogelijk
behandeling’;



De logopedie kan op De Wissel plaatsvinden onder schooltijd, maar kan ook worden
gegeven na schooltijd;
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Voor logopedie op school geldt dat u:
- aanwezig moet zijn voor de intake;
- aanwezig moet zijn voor de evaluatie (na 12 behandelingen);
- en bij 50% van de behandelingen (in dit laatste geval mag dat ook opa, oma of een
ander familielid zijn).1

De logopediepraktijk LogoComm is gevestigd in de school en is van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 – 17.00 uur geopend.
Mocht u gebruik willen maken van logopediepraktijk LogoComm in onze school, dan kunt u
contact opnemen met mevr. Chantal Barten via info@logocomm.nl of via
06 – 10 71 69 55.

1

Deze regels gelden niet speciaal voor De Wissel, maar voor alle logopedie via de zorgverzekering.
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