Aandachtspunten bij het aanmelden van een 4-jarig kind met EB op school.

Voorbereiding bij schoolkeuze
Een school kijkt bij toelating van een kind of zij de zorg redelijkerwijs kunnen bieden. Daarom is het
belangrijk om bij de aanmelding van een leerling met EB goede uitleg te geven aan de school. Dit
voorkomt teleurstellingen of vragen in een later stadium.
Uitleg over EB
Het is belangrijk om uitleg over de ziekte van EB niet eenmalig te geven, maar te blijven herhalen
richting leerlingen en leerkrachten. Dit kan op verschillende manieren zoals een presentatie op
papier voor leerkrachten en ouders, een ouderavond, klassikale uitleg door een ervaringsdeskundige,
het voorlezen van het prentenboek of het houden van een spreekbeurt.
Welke praktische aspecten zijn belangrijk:
Het is belangrijk om bepaalde praktische zaken goed met de school af te spreken. Te denken valt
hierbij aan:
Wondzorg; Het is raadzaam een koffertje met alle noodzakelijk verbandmiddelen aan school te
geven. Het is belangrijk om te bespreken wie binnen de school, indien noodzakelijk, de
verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor de medische zorg. Bij voorkeur is dat iemand die voor
meerdere jaren beschikbaar is.
Pijnmedicatie
Schoeisel
Eten; Het eetpatroon van een kind met EB kan afwijkend zijn.
Fysiek contact; voorzichtig aanraken
Mobiliteit; Mobiliteit kan op meerder terreinen problematisch zijn. Dit vraagt dan om aanpassingen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan lopen, schrijven, gym en dragen van een tas.
Fysieke ruimte; drukte op plein en gymzaal zijn risicovol; een zandbak kan soms problemen geven
indien het kind wondjes heeft. De plaats van het kind in de klas is ook belangrijk. Het heeft de
voorkeur om een rustig plekje uit te kiezen.
Hulpmiddelen: Kussen op stoel, speciale pennen, scharen, loopfiets, rolstoel
Toiletbezoek: Sommige kinderen met EB hebben moeite met het uittrekken van kleding of met
stoelgang.
Risico’s op wonden: Vallen en stoten kunnen wonden veroorzaken. Het is ook zaak om op te letten
met scherpe voorwerpen.

Schoolreisje: Een schoolreisje kan heel veel risico’s voor een kind met EB meebrengen. Het is goed
om medische zorg en begeleiding zorgvuldig voor te bereiden.
Contact ouders-school-umcg
Wat betekent het voor het kind?
Fysiek: Pijn bij verzorging, Pijn tgv wonden en blaren die ontstaan, jeuk, vermoeidheid, fysieke
beperkingen t.o.v. anderen.
Psychisch: Vervelende blikken/vragen en risico op plagen/pesten.
Oplossingen
Zelfredzaamheid: vraag het kind zelf wat het kan en wat niet.
Creatief denken: Als het kind niet mee kan doen met de rest, wat kan het dan wel? Bijvoorbeeld het
kind gaat als eerste/laatste naar binnen en buiten om niet in het gedrang te hoeven meelopen.

