Opvangmogelijkheden

Kinderopvang Plus

Kinderopvang ’De Boerderij’:
Dagopvang

Gericht op de
ontwikkeling van uw kind,
waar kan
zo ‘gewoon’ mogelijk

(VVE) Peuteropvang
Kinderopvang Plus

BSO ’De Bengels’ :
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Vakantie opvang

Irma Lohuis
Bragersweg 9
7678 TH Geesteren
Telefoon: (0546) 631618
www.kinderopvang-deboerderij.nl
E-mail: info@kinderopvang-deboerderij.nl

Wie zijn wij?

Opvang op maat in een normale omgeving

Ontwikkelingsplan

Kinderopvang 'De Boerderij’ is een kleinschalige,
professionele kinderopvang aan de rand van het
dorp Geesteren op een echte boerderij. Wij bieden
de mogelijkheid om kinderen met een lichamelijke/
verstandelijke beperking of kinderen met een bepaalde ontwikkelingsachterstand op te vangen.

Uw kind bevindt zich bij ons in een veilige uitdagende
omgeving. We werken
vanuit de overtuiging
dat op iedere vraag een
antwoord te ontwikkelen is. Ieder kind bieden
we ondersteuning op
maat: zowel afgestemd
op de kindspecifieke
ondersteunings–
en
ontwikkelingsbehoeftes van uw kind, als op uw persoonlijke interesses en voorkeuren. Kortom, opvang plus. Ieder
kind heeft talenten en kan voor een ander wat betekenen.

Er wordt van elk kind met een ontwikkelingsachterstand een ontwikkelingsplan opgesteld door onze
pedagoog, waarin doelen staan waar dan de komende tijd aan wordt gewerkt.

Kinderopvang Plus
U verlangt voor uw kind een passende vorm van
opvang. Kinderopvang waarbij oog is voor het welbevinden, de ontwikkelingsbehoefte en de mogelijkheden van uw kind. Kinderopvang ’De Boerderij’
biedt deze vorm van opvang voor uw kind. Wij werken hierin samen met het Kindercentrum Geesteren, een in kinderzorg gespecialiseerde organisatie,
waaronder kinder-ergotherapeut, kinderfysiotherapeut, GZ-psycholoog, logopedisten (ook gespecialiseerd in gebaren). Zij vullen ons zodanig aan dat wij
uw kind opvang op maat kunnen bieden plus extra
diensten. Op die manier ondersteunen we uw kind
op maat van hun behoeften en uw wensen, die
worden omgezet in een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarnaar wordt gewerkt.

Gewoon meegaan in het ritme
van de dag
Wij vinden het heel erg belangrijk dat deze kinderen ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen
tussen de andere kinderen en gewoon mee gaan in
het ritme van de dag. Ook doen zij mee met de
dagelijkse activiteiten
die alle kinderen mogen doen. Zoals buitenspelen, knutselen, kleien, verven of een activiteit van het VVEprogramma Uk & Puk.

Wat vinden wij belangrijk
ontwikkeling van uw kind?

voor

de

 Dat we aansluiten bij het dagritme en de ondersteunings– en ontwikkelingsbehoeftes van uw kind. Van
ieder kind wordt een plan van aanpak gemaakt, zodat
de ontwikkeling goed in beeld is.

 Dat wij samen met u als ouder de opvang van uw kind
vormgeven binnen onze mogelijkheden .

 Dat we - vanuit de verschillende disciplines - geïntegreerd samenwerken.

 Dat we - waar nodig - specifieke, gespecialiseerde zorg
en diensten kunnen bieden.
Ondersteunende activiteiten zoals medische zorg, behandeling, begeleiding en (voorbereiding op) onderwijs, worden in de dagopvang ingepast. Belangrijk hierbij vinden wij
het ritme van uw kind en de dagindeling van de reguliere
dagopvang.
Bovenstaande gebeurt echter altijd in overleg met u als
ouder.

Thuis een stukje rust
Door een aantal therapieën plaats te laten vinden
gedurende de opvang, geeft dit thuis wat meer rust.
In de groep zelf zijn er ook momenten waarop het
kind individueel begeleid wordt en door de pedagogische medewerksters gewerkt wordt aan de ontwikkelingsdoelen.
Het hangt van de ontwikkeling van het kind af hoe
lang het kind kan blijven. Soms wordt samen met
scholen gekeken aan welke schoolse voorwaarden
nog gewerkt moet worden, voordat het kind
naar school kan. Ook deze
doelen worden in het
ontwikkelingsplan meegenomen.
Wij vinden het belangrijk
om het kind als uitgangspunt te nemen en te kijken wat voor hem of haar het beste is. Wij werken
met kleine groepen, waardoor veel aandacht is voor
de kinderen, waarbij de ontwikkeling zo optimaal
mogelijk gestimuleerd kan worden. Ook is één op één
opvang mogelijk. Wij hebben een raamovereenkomst
met Samen14. De jeugdconsulent van een gemeente
of de huisarts kan ons indiceren, zodat kinderen met
een PGB met zorg in natura geplaatst kunnen worden.
Mocht u na het lezen van deze informatie het gevoel
hebben, dat wij de opvang plus voor u en uw kind
kunnen bieden, neem dan gerust contact met ons op
of kom een keer geheel vrijblijvend kijken.
Contact informatie vindt u op de achterkant.

