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PPO ROTTERDAM NEDİR?
PPO Rotterdam, Rotterdam'da yer alan 200'ün üzerindeki  i lkokul arasında
gerçekleştir i len bir  işbir l iğidir .  Amaç,  Rotterdam'daki  her çocuğa uygun bir
öğrenme ortamı sağlamaktır .  Her çocuğun mümkün olduğunca kendi
mahallesinde eğit im alması  hedeflenmektedir.

PPO ROTTERDAM'IN İŞLEVİ NEDİR?

Öğrenimle i lgi l i  hususlar
İşle i lg i l i  tutumlar 
Davranışlar
Özel  gereksinimlere sahip öğrenci ler iç in Özel  Eğit im (SE)  ve
Özel  İ lköğretim Kurumlarına kabul iş lemleri .  

Bir  okul  öğrenciye doğru desteği  sunamadığında okul 
 i le yakın bir  işbir l iği  içeris inde çal ış ıyoruz.  Bu faal iyetleri
Rotterdam'da çeşit l i  mahallelerde ekipler hal inde yürütüyoruz.

Aşağıdaki  hususlarla i lgi l i  olarak okul lara destek sunuyoruz:  

ANNE-BABALAR
PPO Rotterdam için anne-babalarla işbir l iği  esastır .  Çocuklarının
ihtiyaçları  hakkında anne babalarla görüşmeyi dört gözle
bekl iyoruz.  PPO Rotterdam bünyesinde ebeveynlere destek
sağlayabi len destek görevl i leri  mevcuttur.

KULLANDIĞIMIZ SİSTEMLER:
Kindkans:  Kindkans,  çocuğunuz hakkındaki  bi lgi leri  depolayan ve
paylaşmayı sağlayan di j i tal  bir  s istemdir.  Bu sistem, önemli  (kiş isel )
bi lgi lerin anne-babalar ve doğru uzmanlar tarafından görüntülenmesini
sağlar.
SISA:  SISA,  Raporlar ve İşbir l iği  iç in kul lanı lan bir  kısaltmadır (Hol landaca
SIgnaleren and SAmenwerken).  SISA,  uzmanların bir  çocuğa destek
sürecinde rol  aldığını  göstermek iç in kul landığı  di j i tal  bir  s istemdir.  Farkl ı
kuruluşlardaki  uzmanlar,  bu sayede danışma toplantısına davet edi lebi l ir
ve burada ebeveynlerin çocuklarını  en iyi  şeki lde nası l
destekleyebi lecekleri  konusunu görüşebil ir ler.   

 
Daha fazla bi lgi  iç in lütfen www.pporotterdam.nl internet adresini  z iyaret
edin.

http://www.pporotterdam.nl/

