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Zelfstandig leren reizen
Pilot Handje Helpen
Dit voorjaar is de pilot van de gemeente “Zelfstandig leren reizen” gestart. Stagiairs van Handje Helpen zijn
gekoppeld aan kinderen met een beperking die gebruik maken van het leerlingenvervoer.
Samen oefenen zij één keer per week in het reizen tussen huis en
school met als doel de kinderen zelfstandig deze weg af te leren
leggen. Op de oefendag maken de kinderen dus geen gebruik van het
leerlingenvervoer maar reizen met de stagiair per bus naar school. Dit
had ook met de trein kunnen zijn of op de fiets.
Ouders en kinderen blijven wel gewoon recht houden op hun plaats binnen het leerlingenvervoer. Ook is er
geen termijn aan verbonden wanneer kinderen zelfstandig kunnen reizen. De tijd die nodig is verschilt
per kind: ieder kind is anders. Het vervoersproject is dan ook maatwerk.

Ervaringsverhalen:
Kinderen vertellen: “Het is leuk, omdat ik dan weer een stukje zelfstandiger word”
“In het begin was het allemaal nog spannend. Maar nu zou ik het wel meerdere keren per week alleen
willen reizen!”.
“Het werkt heel goed!”.
“Het is fijn dat ik nu ook gewoon met de bus naar school kan gaan”.
Ouders vertellen: “Ik denk wel dat mijn kind hierin leidend is, en dat als zij iets niet wil dat wij dat dan
ook moeten respecteren”.
“De stagiair kwam eigenlijk al snel met een plan, met hierin geleidelijke stappen waarin ik vertrouwen
had”.
“Ik overleg met de stagiair eens in de zoveel tijd. Dan komt ze even binnen of appen we over de
voortgang”.
Stagiairs vertellen: “Ik zie dat ze het kan maar nog wat eng vindt, dus ga ik nu achter in de bus zitten”.
“Door veel te herhalen, lukken dingen”.
“Ze voelt zich veilig bij mij en dat maakt dat ze nieuwe dingen uit wil proberen”.
Enthousiast geworden? Is het misschien ook iets voor uw kind of heeft u vragen? Neem contact met ons op
via leerlingenvervoer@houten.nl.

Vervoer firma Noot
Sinds het begin van dit schooljaar is de firma Noot de uitvoerder van het leerlingenvervoer. Door allerlei
omstandigheden is de start van het schooljaar voor een aantal kinderen helaas niet zo gelopen als we van
de firma Noot gewend zijn en zoals wij met hen hebben afgesproken. Iedereen heeft hierover ook een
brief ontvangen.
Ook als gemeente hebben we natuurlijk over deze kwestie gesproken met de firma Noot. We gaan er
vanuit dat de rest van het schooljaar rustig en volgens de contractafspraken verloopt. Mocht u toch niet
tevreden zijn, neem dan contact op met firma Noot via 0318- 623 500, groepsvervoer@noot.nl of vul het
klachtenformulier in op het ouderportal. Als gemeente hebben wij inzicht in de gemelde klachten. Ook
hebben wij periodiek overleg met de firma Noot over het verloop van het leerlingenvervoer. Begin volgend
jaar zal er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden door de firma Noot. Ook dan kunt u uw
ervaringen met het vervoer delen.

Informatie Van Houten&Co
Het Steunpunt Mantelzorg van Van Houten & Co organiseert veel voor inwoners van Houten en voor
mantelzorgers. Zo is er op zaterdag 11 november 2017 de Waarderingsmarkt voor mantelzorgers. Deze
wordt samen met de gemeente Houten georganiseerd.
Geregistreerde mantelzorgers hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Bent u mantelzorger, maar staat u niet geregistreerd?
Dat kan nog via www.vanhoutenenco.nl. Op deze website vindt u
ook informatie over andere activiteiten die Steunpunt Mantelzorg
organiseert, zoals een cursus Positief coachen en een cursus
Mindfullness. Ook vindt u er informatie over het Mantelzorgcafé. Dit
wordt elke laatste donderdag van de maand georganiseerd met elke
keer een wisselend thema. Het eerstvolgende is op 30 november
2017 in Het Huis van Houten van 19.00-21.00 uur. U bent hierbij
van harte welkom.

Facebookgroep “Ouders van zorgintensieve kinderen Houten
eo”
In Houten is een Facebookgroep voor ouders van zorgintensieve kinderen. Deze groep is voor alle ouders
van een zorgintensief kind in de gemeente Houten. Hoe groot of klein de handicap ook is. Doel is om deze
ouders te verbinden en een luisterend oor te bieden bij leuke en minder leuke momenten. Nieuwe leden
zijn altijd welkom. Mogelijk ook interessant voor u?

Wie wil meedenken?
Houten staat bekend als fietsstad. Hoog tijd dat we fietsen een hoofdrol geven in het leerlingenvervoer.
Leerlingen die op de fiets naar school gaan zijn lekker in beweging en soms korter onderweg dan
leerlingen in een taxi. De gemeente Houten wil fietsgroepen organiseren voor leerlingen die kunnen fietsen,
of die dit kunnen leren. Een vaste begeleider fietst dagelijks heen en weer naar school met een groepje
leerlingen.
Dit initiatief is uniek voor Nederland. In onze vorige nieuwsbrief hebben we al een oproep gedaan. We
zoeken namelijk ouders en leerlingen die met ons mee willen denken over hoe we deze fietsgroepen
kunnen organiseren? Voor meer informatie of om aan te melden kunt u contact opnemen met Ellen
Drewes (ellen.drewes@houten.nl of 030 63 92 611).

Inleveren
bewijstukken
openbaar vervoer
Had u voor schooljaar 20162017 een beschikking voor
openbaar vervoer en heeft u de
bewijsstukken nog niet
ingeleverd? Doe dit dan
alstublieft alsnog. Zo voorkomt u
dat we een bedrag terug moeten
gaan vorderen.

