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Het nieuwe schooljaar is begonnen 

Twee weken na start van het nieuwe schooljaar en de zomervakantie lijkt alweer iets dat lang geleden 

heeft plaatsgevonden. Wij, team H&G Onderwijs, zijn ondertussen ook weer allemaal ijverig aan het 

werk. Onderzoeken worden weer gedaan, behandelingen en begeleidingen worden weer opgestart. 

Het blijft leuk als kinderen na de vakantie terugkomen en je kan zien dat ze weer “gegroeid” zijn. 

Letterlijk, maar vaak ook figuurlijk. Ze doen nu dingen die ze eerst niet konden, of durfden. Samen 

gaan we opnieuw de uitdaging aan om moeilijkheden aan te pakken en talenten te stimuleren. 

 

Time to study! 

In september gaan een aantal collega’s naar een paar interessante scholingsdagen, waaronder het 

Congres Hoogbegaafdheid, Nationale Educational Needs Conferentie en een scholingsdag over het 

thema “Klaar voor de brugklas!”. We zien uit naar de nieuwe kennis en inzichten die we mogen opdoen 

tijdens deze scholingsdagen zodat we kinderen, ouders en leerkrachten nog beter van zorg en 

ondersteuning kunnen voorzien. 

 

Twee keer audit, twee keer feest 

In maart en mei mochten we tweemaal worden geaudit. Eenmaal voor ons kwaliteitskeurmerk HKZ KO 

(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Kleine Organisaties) en eenmaal voor ons 

kwaliteitskeurmerk van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie). Als team hebben we hard 

gewerkt om te laten zien dat wij als organisatie staan voor kwaliteit en dat dit mogelijk is, ook met een 

wat kleiner (maar heel enthousiast) team. Met grote trots willen we dan ook laten weten dat we beide 

audits hebben behaald en dat beide kwaliteitskeurmerken zijn afgegeven!  

 

Nieuwe foto’s, nieuwe folder 

In april zijn we met alle collega’s op de foto gegaan. Het werd tijd voor nieuwe foto’s van onze 

medewerkers en van ons als team.  

Deze foto’s gaven het 

startsignaal om een nieuwe 

folder te maken. Mocht u de 

nieuwe folder willen 

ontvangen? Stuur dan een 

berichtje naar 

info@hgonderwijs.nl  

 

Nieuwe collega 

In juni mochten wij een nieuwe 

collega aan ons team 

verbinden; Sanne van Lunsen. 

Lees hier een kort interview met Sanne: 

mailto:info@hgonderwijs.nl
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Vertel eens iets over jezelf: Ik ben 24 jaar en sinds kort woonachtig in Noord Limburg, maar van origine 

een gezellige Brabantse 😊. Ik houd ervan om gezellige dingen met mijn vriendinnen te doen. In mijn 

vrije tijd doe ik graag bootcampen en wielrennen.  

Waarom ben je als orthopedagoog aan de slag gegaan? Als tiener kreeg ik ondersteuning bij Engels en 

dit heeft mij erg geholpen. Hierdoor werd ik me bewust wat goede hulpverlening kan betekenen in het 

leven van een kind. Je kan echt het verschil maken. Ik vind het daarnaast ook belangrijk om mezelf uit 

te blijven dagen en werken met kinderen en jongeren is altijd weer anders. 

Daarnaast kwam ik er in mijn studie achter dat ik het ook erg leuk vind om op zoek te gaan naar ‘het 

waarom’ achter de moeilijkheden. Als orthopedagoog mag je observeren, onderzoeken en in contact 

met het netwerk zoeken naar de oorzaak, zodat we samen een kind zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Wat karakteriseert jou als orthopedagoog? In een paar woorden? Geduldig, lekker enthousiast en 

open. Ik probeer ook altijd te levelen met het niveau van het kind, dit helpt vaak bij het vinden van 

motivatie. Ook vind ik het belangrijk om gestructureerd en duidelijk te zijn, zodat kinderen weten wat 

ze aan mij hebben. 

 

 

 

 


