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Offerte: Verslavingspreventie openbare basisscholen Krimpen aan den
IJssel 2018
Aan:

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Michel Noorlander
Raadhuisplein 2
2 9 2 2 A D Krimpen aan den IJssel
Datum: 0 5 - 0 3 - 2 0 1 8

Aanleiding
Op verzoek Michel Noorlander, beleidsmedewerker gemeente Krimpen aan den IJssel
stellen wij een offerte op voor een aanpak van verslavingspreventie op 2 openbare
basisscholen in Krimpen aan den IJssel. Het gaat om OBS Kortland en OBS de
Groeiplaneet. De offerte is op maat gemaakt naar aanleiding van de kenbaar gemaakte
behoefte van leerkrachten van de betreffende scholen en naar aanleiding van de
ervaringen van de afgelopen drie jaar waarbij er voorlichtingen zijn gegeven in groepen
(7) en 8 van de genoemde scholen.
Beschrijving
Opzetten en uitvoeren van voorlichtingen in de klas gericht op het voorkomen van drugsen alcoholgebruik voor 18 jaar.
Doelstelling:
»
Kinderen zijn bekend met de risico's van drug en alcoholgebruik en zijn weerbaar
gemaakt voor groepsdruk
Uitvoer Kinderen
»

Klassikale voorlichting van één uur over middelen: met diverse speelse
werkwijzen wordt de klas voorgelicht: o.a. mindmap verslaving (alcohol, drugs,
gamen, energydrankjes etc), spel "sta op als" (van makkelijke stellingen als sta
op als je van groen houdt, naar sta op als je wel eens alcohol hebt gedronken).

EN
»

Klassikale voorlichting van één uur over weerbaarheid: wanneer en hoe zeg je
nee, hoe sta je stevig?, lichaamsseintjes bij gevoelens, hoe ga je om met een
moeilijke situatie zoals (cyber)pesten?, van niet-helpende gedachten naar
helpende gedachten.

Totale investering per school
Voorlichting kinderen: 1 uur middelen en/of 1 uur weerbaarheid
Kosten per onderdeel
Vanuit de geïnventariseerde vraag bij scholen:
OBS De Groeiplaneet
2 groepen 7 en 8, per groep:
Klassikale voorlichting verslaving van een uur: 6 3 6 5
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Klassikale voorlichting verslaving weerbaarheid&pesten van een uur: 6 3 6 5
Totaal: 6 7 3 0 x 4
Totaal Paperclip: 6 2 . 9 2 0
OBS Kortland
2 groepen 8, per groep:
Klassikale voorlichting verslaving van een uur: 6 3 6 5
Klassikale voorlichting verslaving weerbaarheid&pesten van een uur: 6 3 6 5
Totaal: 6 7 3 0 x 2
Totaal OBS Kortland: 6 1 . 4 6 0
Algemeen
Coördinatie, evaluatie en terugkoppeling: 6 3 2 0
Totaalbedrag
C4.700

Wie
Een preventiedeskundige van Indigo Preventie voert de voorlichting uit en is tevens
contactpersoon voor het geheel.
Wij richten ons op het voorkomen en verminderen van psychische- en
verslavingsproblemen. Dit doen wij o.a. door workshops, (incompany) trainingen en
deskundigheidsbevordering aan professionals te geven. Bij Indigo Preventie werken
HBO/WO opgeleide professionals met verschillende achtergronden (o.a. psychologie,
sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen, pedagogiek). Vanuit deze
expertises kunnen wij altijd met u meedenken en indien gewenst een aanbod op maat
leveren. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website w w w . i n d i g o w e s t . n l .

Contactpersoon offerte
Drs. Anouk Sijbenga
Programmaleider

Contactpersoon opdrachtgever
Michel Noorlander
beleidsmedewerker
Gemeente Krimpen aan
den IJssel

a.sijbenga@indigorijnmond.nl
06-51636578

michelnoorlander@krimpenaandenijssel.nl
06-24837051

Handtekening ter akkoord:
Drs. Jeltje Kramer
Teamleider Indigo Preventie
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