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Dank voor de prettige samenwerking en
dank voor het vertrouwen in ons:
Leerplichtambtenaren Amsterdam
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Met dank!!
U kunt een vrijwillige bijdrage storten op:
ING rekening nr 4601335
t.n.v. Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen A’dam
Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam
m.i.v. 2008 zijn wij door de Belastingdienst erkend als ANBI
waardoor uw donatie aftrekbaar is (zie www.anbi.nl)

Gelukkig geen verloren jaar!

In memoriam

In het najaar van 2010 is onze
dochter Julia heel ziek geworden.
Zij had last van erge buikpijn en
veel bloed bij haar ontlasting. Half
november was ze zo ziek dat ze niet
meer naar school kon.
Eind november 2010 weigerde haar
lichaam alle voedsel waardoor er een
sonde geplaatst moest worden. Op 7
december is ze met spoed opgenomen
aangezien ze snel verslechterde. Op 10
december is er een maag/darmscopie
gedaan en daarbij was te zien dat haar
dikke darm ernstig ontstoken was.
De medische term daarvoor is colitis
ulcerosa, een chronische ziekte. Ze heeft
in december een aantal weken in het
VUmc ziekenhuis gelegen en daar zijn we
in contact gekomen met de consulente
Educatieve Voorziening AMC-VUmc
Amsterdam. Zij gaf ons een brochure met
daarin beschreven de mogelijkheden voor
begeleiding aan zieke kinderen in het
ziekenhuis maar ook voor huisonderwijs
in Amsterdam. In januari hebben wij
contact met de Stichting opgenomen en
binnen een week was er begeleiding voor
Julia geregeld. Jan Adriaans heeft Julia
een aantal maanden 2 keer in de week

(1 1/2 uur per keer) thuis lesgegeven. Op
die manier heeft ze haar achterstand in
het onderwijs die ze tijdens haar ziekte
had opgebouwd weg kunnen werken. Dat
heeft Julia ook de tijd en de rust gegeven
lichamelijk te herstellen, want vanwege
haar ziekte en de medicatie had ze veel
last van vermoeidheid. Jan stemde zijn
lessen af op de stof die school behandeld
wilde hebben. Hij eindigde als het even
kon met een spelletje. Julia keek erg uit
naar zijn lessen. We zijn nu een aantal
maanden verder en het gaat gelukkig
steeds beter met haar gezondheid. We
zijn de Stichting erg dankbaar, zonder
de Stichting zou dit schooljaar voor Julia
verloren zijn gegaan.

Saskia van Poecke, moeder van Julia
leerling groep 7 van De Horizon en over
naar groep 8.
Colitis Ulcerosa is een vervelende ontstekingsziekte van de dikke darm. In Nederland wordt
per jaar gemiddeld bij 1500 nieuwe patiënten
de diagnose gesteld. De klachten verschillen per
patiënt en de ziekte is zeer onvoorspelbaar. Toch
kunnen de meeste mensen ondanks de ziekte
een vrij normaal leven leiden.

Aantallen leerlingen en soort onderwijs
In het totaal hebben we 87 leerlingen met thuisonderwijs
geholpen. Onder deze leerlingen bevonden zich 12
leerlingen primair onderwijs, 2 leerlingen speciaal
primair onderwijs en 73 leerlingen (speciaal) voortgezet
onderwijs van praktijkonderwijs t/m gymnasium.
Aan leerlingen primair onderwijs werden 147
contacturen besteed, aan leerlingen speciaal primair
onderwijs 61,5 contacturen en aan leerlingen voortgezet
onderwijs 1893,5 contacturen. In totaal betreft het 2102
contacturen.
Examens
Onder de 73 leerlingen VO bevonden zich 12
Gymnasium leerlingen, 12 VWO-ers, 4 leerlingen Havo/
VWO, 21 Havo-leerlingen, 12 VMBO-t-ers, 3 VMBO-kers, 7 VMBO-b en 2 leerlingen Praktijkonderwijs.
Van de VMBO leerlingen basis en kader deden 4
leerlingen eindexamen, van de VMBO-t-ers waren dat er
2, van de Havisten 3 en van zowel de VWO- als van de
Gymnasiumleerlingen tenslotte deed er 1 eindexamen.
Medische indicaties waarmee leerlingen
werden aangemeld
Orthopedie (veelal na ongeval)............................... 33
Psychische problematiek......................................... 10
Ziekte van Pfeiffer.................................................... 7

Chronische pijn- en vermoeidheidsklachten................ 7
Auto-immuunziekte.................................................. 6
Oncologie................................................................ 5
Infectie..................................................................... 3
Spierziekte............................................................... 2
Hartproblemen......................................................... 2
Behandeling i.v.m. congenitale afwijking................... 2
Diversen: CF, astma, galblaasoperatie, eetstoornis,
zwangerschapsverlof, MS, hersenschudding,-bloeding,
brandwonden, huidproblemen ............................... 10
Studiemiddagen
Op 13 oktober 2010 organiseerden we in samenwerking met de Educatieve Voorziening Amsterdam onze
jaarlijkse studiemiddag in het VUmc. Deze had als
thema: het Puberbrein in het algemeen en gameverslaving in het bijzonder. Sprekers waren Mw. Dr. Lydia
Krabbendam (VU) resp. Drs. Jeroen Lemmens (UvA),
die inmiddels gepromoveerd is. De studiemiddag werd
bezocht door schoolartsen, leerplichtambtenaren,
consulenten onderwijs ondersteuning zieke leerlingen
uit Noord Holland, leerkrachten huisonderwijs en door
medewerkers van scholen.
De volgende studiemiddag die we samen met de EV
AMC/VUmc organiseren zal plaatsvinden op 6 oktober
2011 in het VUmc. Titel: Jeugdreuma vraagt teamwork.
Zie ook www.educatievevoorzieningamsterdam.nl

Overzicht aantal thuisleerlingen
t.o.v. aantal uren afgelopen jaren:
2010
aantal leerlingen
aantal contacten
gem. aantal contacten/ll

2009

2008

2007

2006

87
81
2102 2165,5
24,2
26,7

81
1717
21,2

76
2007
26,4

88
1952
22,2

Financieel jaaroverzicht STAAT VAN LASTEN EN BATEN
LASTEN

BATEN

2010
2009		
2010
Vergoeding leerkrachten en coörd. 66.415 66.731			
Pensioenpremie
2.089 2.114			
Sociale lasten
2.485 2.423 Subsidie Gemeente A’dam 79.840
Bestuur- en Bureaukosten
4.588 4.818 Donaties
1.553
Drukwerk, porti en publiciteit
1.983 1.686 Overige opbrengsten
280
Kosten salarisadministratie
1.404 1.353 Rente
1.050
Accountantskosten
1.475 1.485			
Totaal

80.439 80.610		

Saldo lasten en baten

2.284

431

82.723

2009

78.406
1.328
60
1.247
81.041

Marijke Polderman
draagt na twintig jaar stokje over
Sinds jaar en dag is de GGD in Amsterdam
nauw betrokken geweest bij de Stichting
Onderwijs aan Zieke Kinderen. Dat is ook niet
verwonderlijk.
Artsen en verpleegkundigen van de afdeling Jeugdgezondheidszorg komen regelmatig op alle scholen
in de stad en worden vaak gevraagd mee te denken
over de begeleiding van kinderen met gezondheidsproblemen.
Toen een collega schoolarts 20 jaar geleden met
pensioen ging, vroeg zij mij haar op te willen volgen
als bestuurslid van de stichting. Ik heb niet lang
hoeven nadenken, het voelde als vanzelfsprekend om
een steentje bij te dragen aan dit waardevolle werk.
Kinderen vallen helaas snel buiten beeld als zij een tijd
niet op school kunnen komen. Ondanks alle goede
wil lukt het hun scholen lang niet altijd zelf regelmatig
lesstof aan te bieden, laat staan de leerlingen thuis
te bezoeken. Het bezoek van een thuisleerkracht
haalt hen uit hun isolement, ze ervaren er weer bij te
horen, worden aangesproken op hun gezonde kant
(leren) en hoeven niet bang te zijn na hun herstel met
een enorme leerachterstand opgezadeld te zitten.
Dat was vroeger zo en zo is het nog steeds.
Toch is er natuurlijk wel wat veranderd in die jaren.
Veel kinderen die vroeger aan ernstige ziektes
overleden blijven nu door de betere medische zorg
in leven maar dat heeft wel een prijs: chronisch

ziekzijn of kampen met de gevolgen van zware
behandelingen maken dat ze vaker een periode thuis
moeten blijven. Patiëntjes die voorheen langdurig
in het ziekenhuis verbleven, worden nu veel eerder
naar huis gestuurd en komen dan af en toe terug
voor een behandeling. Zij doen een beroep op de
flexibiliteit en vindingrijkheid van de Stichting om zo
veel mogelijk maatwerk te leveren b.v. in de periode
tussen chemokuren in. Voor kinderen die herstellende
zijn maar nog niet fulltime naar school terug kunnen,
kan in overleg met de school een soort deeltijd
huisonderwijs verzorgd worden waarbij zij sommige
vakken onder begeleiding thuis doen en andere op
school. De afgelopen jaren zijn er ook vaak kinderen
aangemeld die om psychische redenen niet naar
school gingen. Het is altijd een dilemma hoe daar
mee om te gaan. Vanuit het bestuur is het beleid
ontwikkeld dat in zo’n geval alleen huisonderwijs
geboden wordt als dat past in het behandelplan
van de (psycho)therapeut en onder voorwaarde van
regelmatige evaluatie. Er dient altijd zicht te blijven
op terugkeer naar school. Het zijn dit soort dilemma’s
waarbij een bestuur zijn verantwoordelijkheid moet
nemen en waar ik mede een inbreng in heb gehad.
Nu, na 20 jaar, is het tijd om het stokje over te dragen
en heb ook ik weer een jongere, enthousiaste collega
bereid gevonden mij op te volgen als bestuurslid.
Ik hoop dat zij daar net zo veel voldoening aan zal
ontlenen als ikzelf.

