Aangenaam!
Mgr. Hanssen
is de naam
Sinds 1959 zijn wij onderwijsexperts op
het gebied van gehoor, spraak en taal.
Wij geven onderwijs en ambulante
begeleiding aan dove en slechthorende
kinderen en aan kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Voor wie?
De insteek is dat de inzet van onze expertise
tijdelijk is. Daarom werken we niet alleen met
de kinderen, maar trainen we ook de leerkrachten en begeleiden we de ouders.
Daarnaast werken we intensief samen met
verschillende, gespecialiseerde professionals.
Zo zoeken wij voor elk kind, voor elke situatie,

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen bij ons
terecht vanaf vier jaar. Dove en slechthorende kinderen al vanaf
drie jaar. Onze kinderen komen van de peuterspeelzaal, de
basisschool, de middelbare school en het mbo, uit het regulier
én uit het speciaal onderwijs, en uit de zorg. Met onze jarenlange
ervaring en expertise leren wij de kinderen om goed te
communiceren met hun omgeving. En andersom uiteraard.
Met goede hulp zijn dove en slechthorende kinderen en
kinderen met TOS meestal prima in staat om het bij hen passend
onderwijs te volgen én in de maatschappij mee te doen.

de best passende oplossing. Onze school
heeft locaties in Hoensbroek en Roermond,
maar onze consulenten en ambulant
begeleiders bezoeken kinderen en leerkrachten
op vrijwel elke school in Midden- en ZuidLimburg.

Dove en slechthorende kinderen
Een gehooronderzoek kan, al op heel jonge leeftijd, duidelijk
maken of er sprake is van gehoorverlies en hoe ernstig dat is.
Tegenwoordig zijn er veel hulpmiddelen beschikbaar waardoor
dove en slechthorende kinderen vaak naar een reguliere school
kunnen gaan.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
De ontwikkeling van taal en spraak verloopt bij kinderen met
TOS anders dan bij hun leeftijdsgenoten. Taal wordt in hun
hersenen minder goed verwerkt. Daardoor hebben ze grote
moeite met praten en/of met het goed begrijpen van wat
anderen zeggen. Ze vinden het moeilijk om woorden te
onthouden, klanken te vormen en zinnen te maken of verhaaltjes
te vertellen. Ook zien we vaak moeite met plannen en het
omgaan met emoties. Als kinderen met TOS ondanks reguliere
hulp toch problemen blijven hebben, dan kan de Mgr. Hanssen
wellicht iets voor hen betekenen.

Hoe werken wij?

Taal en communicatie staan bij ons centraal. Kinderen worden
ondergedompeld in een ‘taalbad’. Tegelijkertijd besteden we
veel aandacht aan het welbevinden van het kind en zijn of haar
algehele ontwikkeling.

Samen! We maken samen afspraken: ouders, leerkrachten en Intern Begeleiders.
Als alle betrokkenen op dezelfde lijn zitten en voortdurend dezelfde methodes gebruiken,
is het voor de kinderen niet alleen heel duidelijk, maar ook gemakkelijker.

Onderzoek audiologisch centrum nodig
Voordat wij uw kind gaan begeleiden, moeten we natuurlijk
eerst zeker weten of de Mgr. Hanssen de juiste hulp kan bieden.
Daarom is er allereerst een onderzoek door een audiologisch
centrum nodig. Zij geven aan of het zinvol om de Mgr. Hanssen
in te schakelen en te starten met de aanmeldprocedure bij de
onafhankelijke Commissie voor Onderzoek (CVO).

Meestal tijdelijk
Goed om te weten: de meeste kinderen

Mgr. Hanssen

ouders

onderwijs professionals

gespecialiseerde collega’s

verblijven slechts tijdelijk op onze school.
Wij zijn een schakelschool: de insteek is

Maatwerk voor elk kind
Ieder kind is anders en leert anders. Elke situatie is anders.
Ons werk is dan ook altijd maatwerk: wat heeft het kind nodig
en wat hebben ouders/school nodig om het kind zo goed
mogelijk te begeleiden? Uiteraard houden we ook de algemene
ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten.

Even meekijken op de huidige school? Dat kan!
Onze consulenten komen graag even meekijken op school.
Liefst al bij de eerste signalen, bij het gevoel dat er ‘iets’ speelt
op het gebied van gehoor, spraak of taal. Soms is een kind
- en de leerkracht - al geholpen met een paar slimme tips en
praktische adviezen. Maar onze consulenten kunnen ook vrij
snel inschatten of het verstandig is om andere stappen te
zetten. Deze service - een consultatie- en adviestraject bieden wij laagdrempelig en kosteloos aan aan alle scholen.
De school kan hiervoor contact met ons opnemen.

Ondersteuning op de eigen school:
een ondersteuningsarrangement
Een van onze ervaren ambulant begeleiders werkt regelmatig
met de kinderen op de eigen school. Zo lang en zo intensief als
nodig is. We leren de leerkracht wat het kind in de klas nodig
heeft. We helpen de kinderen zodat ze de lesstof goed begrijpen.
Onze ambulant begeleider is ook het aanspreekpunt voor school
en voor de ouders. Hij of zij kan altijd een beroep doen op de
aanvullende expertise van de collega’s van de Mgr. Hanssen.

(Tijdelijke) plaatsing op onze school met locaties in
Hoensbroek of Roermond: een onderwijsarrangement
In kleine klassen krijgen de kinderen intensieve begeleiding door
ons team van gespecialiseerde leerkrachten, klassenassistenten,
logopedisten, orthopedagogen, intern begeleiders, gebarendocenten en schoolmaatschappelijk werk. Uiteraard werken wij
ook samen met externe professionals.

altijd dat kinderen uiteindelijk het bij hen
passend onderwijs volgen. Bij het schakelen
van school begeleiden we de leerlingen zo
lang als het nodig is.

De aanmeldprocedure
We zeggen het eerlijk: de aanmeldprocedure bij de onafhankelijke
Commissie voor Onderzoek (CVO) is uitgebreid en pittig.
Daarom helpen de collega’s van het informatie- en aanmeldpunt
u daar graag bij. Om een goed advies te kunnen geven,
verzamelt de CVO - naast de uitslag van de onderzoeken door
het audiologisch centrum - veel aanvullende informatie:
van de ouders, van school, van de behandelend logopedist
enzovoort. De belangrijkste vraag die beantwoord moet
worden, is: kan de Mgr. Hanssen uw kind goed helpen?

Ketenpartners

Is het antwoord ‘ja’, dan geeft de Commissie voor Onderzoek
een passend arrangement af en maken wij - de Mgr. Hanssen in goed overleg met alle betrokkenen een concreet plan van
aanpak op maat. Als de CVO denkt dat uw kind elders beter
geholpen kan worden, dan denkt de Mgr. Hanssen graag mee
over alternatieve oplossingen.

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend,
doof of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een
communicatief meervoudige beperking hebben, www.kentalis.nl

Voor diagnostiek en aanvullende behandeling werken wij
samen met ketenpartners als Adelante en Koninklijke Kentalis.
Binnen school zijn meerdere externe partners betrokken
Adelante is een zorggroep met verschillende kernactiviteiten
waaronder audiologie & communicatie. Het motto is: haal het
beste uit jezelf. www.adelante-zorggroep.nl

Meer weten?
Voor meer algemene informatie: kijk op www.mgrhanssen.nl
Hier vindt u ook de meest gestelde vragen van ouders, met
onze antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stel ‘m ons.
Algemeen postadres
Zandbergsweg 115, 6432 CC Hoensbroek
aanmeldpuntcluster2@mgr.hanssen.nl
Informatie- en aanmeldpunt CVO
T 045 - 563 65 11 / T 045 - 563 65 00

Hoensbroek hoofdgebouw
Zandbergsweg 115, Hoensbroek, T 045 - 563 65 00
Hoensbroek dependance
Groenenweg 3 Hoensbroek, T045 - 563 12 63
Roermond nevenvestiging
Jagerstraat 2, 6042 KA Roermond, T 0475 - 854 390
Mgr. Hanssen is onderdeel van Vitus Zuid, www.vituszuid.nl
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