Naschoolse dagbehandeling de Arend Nunspeet

maximaal 2 regels

De naschoolse dagbehandeling
De dagbehandeling is gevestigd in 2 lokalen
van SBO ‘de Arend’ te Nunspeet. De kinderen
van de dagbehandeling zijn tussen de 4 & 13
jaar oud.
De meeste kinderen hebben een licht
verstandelijke beperking en/-of gedrags- of
psychiatrische problemen. Voor de
dagbehandeling hebben wij 2 schoollokalen
omgetoverd naar een warme en speelse
woonkamer.
De kinderen komen een aantal keer in de
week aansluitend aan hun schooltijd naar de
dagbehandeling en zijn hier tot 17:30 uur en
op woensdag tot 15:30. In deze tijd werken
zij spelenderwijs aan hun persoonlijke
leerdoelen. Wij vinden het belangrijk dat uw
kind positieve ervaringen opdoet,
verbeteringen ziet en trots is op de behaalde
resultaten. Wij werken daarom in kleine
stappen.
Wij hebben 2 groepen; 1 groep van 4 t/m 7
jaar een groep van 7 t/m 13 jaar.
De werkwijze verschilt per groep. De oudere
kinderen evalueren met groepsleiding aan het
einde van de dag hun werkpunten, a.d.h.v
hun werkmapje. De jongere kinderen krijgen
gedurende de dag direct complimenten of
opbouwende instructies. Zie de foto van de
duimpjes (complimenten)

school goed gaat en wat aandacht nodig
heeft. Wij werken nauw samen met zowel de
ouders/verzorgers, met de school van uw
kind en het Centrum Jeugd en Gezin.
Op de dagbehandeling kunnen er
verschillende hulpvragen zijn. Een aantal
voorbeelden:
- Hoe ga ik om met leeftijdsgenoten?
- Wie ben ik? Waar ben ik goed in?
- Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen?
- Hoe kan ik mijn emoties herkennen en op
een goede manier uiten?
- Hoe ga ik om met grenzen van mijzelf en
anderen?
- Wat is mijn beperking en hoe ga ik hier mee
om?

De onderschoolse dagbehandeling
In samenwerking met SBO de Arend bieden
wij ook onderschoolse dagbehandeling aan.
Hier wordt aan sociaal-emotionele
vaardigheden gewerkt die een kind nodig
heeft om op school tot leren te komen.

De weekend dagopvang
Voor de kinderen van dagbehandeling de
Arend, is er ook de mogelijkheid om 1 keer
per 4 weken een dag naar de
weekenddagopvang te komen. Het doel van
de weekenddagopvang is met name
ontspanning voor zowel het kind als de
ouders/verzorgers. Tussen het spelen en de
gezelligheid door, worden er ook
vaardigheden geleerd aan de hand van
doelen.

Financiering
In overleg met het CJG van uw gemeente
kunt u overleggen of de naschoolse
dagbehandeling iets kan zijn voor u en uw
kind. Zij kunnen een beschikking afgeven,
waardoor de financiering geregeld wordt.
Voor de weekend dagopvang is een andere
beschikking nodig.

Meer informatie/aanmelding

Voor elk kind anders
Ieder kind heeft eigen leerdoelen die worden
aangedragen door de ouders/verzorgers. Uw
kind krijgt een individueel behandelplan
waarin staat aan welke doelen uw kind gaat
werken. Wij kijken naar wat er thuis en op

Heeft u vragen of wilt u meer weten
over de dagbehandeling? Neem dan contact
op met het klantcontactcentrum van ’s
Heeren Loo, op onderstaand
telefoonnummer. De medewerkers van
klantcontact helpen u graag verder.
0800-3 555 555 / info@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl Filmpje db de Arend:
https://youtu.be/I2aXpJcrVok

