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CE ESTE PPO ROTTERDAM?
PPO Rotterdam reprezintă un proiect în care colaborează peste 200 de școl i
primare din Rotterdam, cu scopul de a- i  oferi  f iecărui  copi l  din Rotterdam un
mediu educațional  adecvat,  s ituat,  pe cât posibi l ,  în cart ierul  în care
locuiește.

CU CE SE OCUPĂ PPO ROTTERDAM?

Învățare
Atitudinea față de muncă 
Comportament
Admiterea în învățământul  special  (SE)  ș i  în învățământul
primar special  (SPE).

Atunci  când o școală nu î i  poate oferi  unui copi l  spri j inul
potrivit ,  noi  intervenim și  colaborăm strâns cu aceasta.  Lucrăm
în echipe,  în diversele cart iere din Rotterdam.

Le oferim școl i lor ajutor,  acolo unde există nelămurir i  cu
privire la:  

PĂRINȚII
Pentru PPO Rotterdam, colaborarea cu părinți i  este esențială.
Suntem încântați  să discutăm cu părinți i  despre ceea ce cred ei
că are nevoie copi lul  lor.  PPO Rotterdam angajează consi l ieri
pentru suportul  părinți lor,  care pot acorda spri j in părinți lor.

LUCRĂM CU:
Kindkans:  Kindkans este un sistem digital  de partajare și  stocare a
informați i lor despre copi lul  dumneavoastră.  Acest lucru permite ca
detal i i le (personale)  principale să f ie verif icate de părinți  ș i  de
profesionișt i i  potriviț i .
SISA:  SISA înseamnă "Raportează și  Colaborează" ( în l imba olandeză:
SIgnaleren și  SAmenwerken).  SISA este un sistem digital  în care
special ișt i i  pot indica faptul  că sunt implicați  în spri j inirea unui copi l .
Astfel ,  special ișt i  din diverse organizați i  pot f i  invitaț i  la o consultare,
unde pot discuta cu părinți i  despre modul în care î i  putem oferi  cel  mai
bun spri j in copi lului  lor.   

 
Pentru mai multe informați i ,  vă rugăm să viz itaț i  s ite-ul :
www.pporotterdam.nl

http://www.pporotterdam.nl/

