Hoonhorst, 30 mei 2021
Geachte Raad en College van burgemeester en wethouders,
In oktober 2020 heb ik een brief gestuurd over het belang van preventieve logopedische zorg. Ik
kreeg bericht dat op 31 mei 2021 het onderwerp wederom op de agenda staat. Bij deze wil ik
aangeven, dat mijn mening nog niet is veranderd en daarom wil ik mijn verstuurde brief van oktober
2020 op deze wijze nog eens onder de aandacht brengen. De brief van oktober heb ik als bijlage van
deze brief gestuurd.
Met vriendelijke groet,
Eric Arends
directeur St. Cyriacus

St. Cyriacus VierKeerWijzerschool
Kerkstraat 11
7722 LR Hoonhorst
tel. 0529 401 495
www.cyriacus.nl
cyriacus@mijnplein.nl

Bijlage: brief oktober 2020

Hoonhorst, 9 oktober 2020
Geachte Raad en College van burgemeester en wethouders,
Donderdag 8 oktober 2020 ontvingen wij het bericht over het voornemen om de gemeentelijke inzet
op preventieve logopedie te beëindigen. Wij snappen als school dat er een financiële opgave ligt.
Maar de onderbouwing tot deze voorgenomen bezuiniging, met het argument dat er geen wettelijke
verplichting ligt, gaat volledig voorbij aan het belang van de preventieve logopedische zorg.
Vorig jaar is de algemene screening in de vroegschool reeds geschrapt. Gelukkig bleef de expertise en
begeleiding van de logopedie wel bereikbaar voor voor- en vroegscholen. Onze ervaring is dat
leerkrachten onvoldoende expertise hebben om alle voorkomende logopedische problemen op tijd
te kunnen signaleren. Door logopedische zorg voor leerkrachten en ouders laagdrempelig aan te
bieden voorkom je onzes inziens grotere problemen bij kinderen op latere leeftijd. Goed kunnen
communiceren is een basisvoorwaarde voor kinderen om goed tot ontwikkeling te komen. De
investering in preventieve logopedie is volgens ons een zinvolle en op termijn mogelijk zelfs
kostenbesparende maatregel.
We willen er bij deze voor pleiten de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen. En de
maatschappelijk en financiële voordelen op langere termijn, in het belang van de kinderen in de
gemeente Dalfsen, te laten prevaleren.
Met vriendelijke groet,
Eric Arends
directeur St. Cyriacus
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