ZIEK EN SCHOOL
Ontmoetingsavond voor scholen
met een ernstig zieke leerling

Dinsdag 21 november 2017
18:30-21:30 uur
Emma Kinderziekenhuis AMC
Amsterdam

Ontmoetingsavond
Steeds vaker krijgen scholen te maken met leerlingen die een ernstige
ziekte hebben, zoals kanker. Als u hiermee geconfronteerd wordt, kan dat
veel vragen oproepen. Mogelijk heeft u behoefte aan specifieke
informatie of zou u met andere leerkrachten en/of docenten ervaringen
willen uitwisselen.
Om dit mogelijk te maken, organiseert het team van de Educatieve
Voorziening AMC/VUmc een ontmoetingsavond voor scholen. Deze zal
plaatsvinden op
Dinsdag 21 november 2017
in het
Emma Kinderziekenhuis AMC
in Amsterdam
Doelgroep
Leerkrachten, leraren, mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren
en andere teamleden van scholen met een ernstig zieke leerling.
Gastsprekers
Kinderarts-oncoloog mevrouw Dr. L.M. Haveman zal in haar presentatie
proberen antwoord te geven op vragen die bij u op kunnen komen als een
leerling gediagnosticeerd wordt met kanker.
Vervolgens zal een ervaringsdeskundige ouder, die als vrijwilliger werkt
voor de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK), een korte
introductie geven over de rol van school tijdens de ziekte van haar kind.
Na de pauze kunt u er voor kiezen om in gesprek te gaan met de ouder(s)
van de VOKK of onder begeleiding van de consulenten van de Educatieve
Voorziening in het AMC en VUmc ervaringen uit te wisselen met collega’s
van andere scholen.

Inschrijving en kosten
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden, maar aanmelden is wel
noodzakelijk.
U kunt zich uiterlijk donderdag 16 november aanmelden per e-mail aan:
c.j.hendriks@amc.nl
In de mail graag opgave van:
 Naam leerling
 Groep/klas
 Naam en telefoonnummer school
 Naam + functie deelnemers (maximaal 3)
 (Mobiele) telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon
 Eventuele vragen waar u antwoord op hoopt te krijgen
 Voorkeur voor keuze(s) na de pauze:
1. Uitwisselen met collega-scholen en ervaringsdeskundige ouder(s)
2. Uitwisselen met collega-scholen en consulent EV
De contactpersoon ontvangt een bevestiging van aanmelding per e-mail.
Mocht de avond onverhoopt niet doorgaan, dan bellen en/of mailen wij
de contactpersoon.
Locatie
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Theater G8-143. De portier wijst u graag de weg.
Meer informatie
Carla Hendriks
Hoofd van de Educatieve Voorziening AMC/VUmc
020-5668952
c.j.hendriks@amc.nl
U bent uitgenodigd door onze consulent(en)

In verband met uw leerling(en):

Programma dinsdag 21 november 2017
18:30

Inloop
De koffie en thee staan klaar en er is gelegenheid tot het
bekijken van voorlichtingsmateriaal

19:00

Opening en welkom
Carla Hendriks, hoofd van de Educatieve Voorziening
AMC/VUmc (EV)

19:05

Een kind met kanker op school
Mw. Dr. L.M. Haveman,
kinderarts-oncoloog in het Emma Kinderziekenhuis (EKZ)

19:50

Inleiding ervaringsdeskundige ouder
Vrijwilliger Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)

20:00

Pauze
Gelegenheid tot het bekijken van voorlichtingsmateriaal van de
EV en de VOKK.

20:30

Uitwisselen van ervaringen
Onder begeleiding van de consulenten van de EV, dan wel een
ouder van een leerling met kanker kunt u ervaringen
uitwisselen met collega’s van andere scholen.

21:30

Einde

