NASCHOOLSE
BEGELEIDING
z o r g b o e r d e r i j

Naschoolse begeleiding (7 -15 jr)
Op een schitterende buitenlocatie aan de rand van Utrecht is onze
zorgboerderij Griftenstein & Zorg gevestigd. Een fijne en geborgen plek voor
kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben. Een plek waar plezier, rust
en beweging samenkomen. Laat u verrassen door de charme van deze plek
en door het verfrissende en gepassioneerde team.

Griftenstein brengt kinderen in beweging!

Naschoolse begelding

Aandacht voor het kind

Griftenstein & Zorg richt zich op kinderen van de basisschool met gedragsen/of ontwikkelingsproblemen. Kinderen waarbij het thuis of op school
soms moeizaam verloopt. De oorzaak hiervan kan het gevolg zijn
van onder andere:
•
•
•

ADHD, Autisme, ODD, DCD, een lichte verstandelijke beperking etc.
Belemmerende omgeving - en gezinsfactoren

(ziekte ouder, echtscheiding etc.)

Faalangst, cultuurverschillen, etc.

Wij willen juist deze kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen en

spelenderwijs te leren om gaan met opvoedingssituaties, regels, structuur
en emoties. Een plek waar ook ruimte is om plezier te hebben en kind te
mogen zijn. Plezier is namelijk de motor van een kind om de wereld te
ontdekken en zichzelf te ontwikkelen.
Afwisselend programma

Op Griftenstein & Zorg is er aandacht voor bewegen en wordt er gewerkt

aan problemen waar het kind tegenaan loopt in het dagelijks leven, zoals

het (verder) ontwikkelen van sociale vaardigheden en executieve functies.
Ook kan het schoolhuiswerk worden meegenomen in het persoonlijk
ondersteuningsplan. Dit geheel wordt begeleid door verschillende

disciplines. Zo is er naast een pedagoog ook een fysiotherapeut of
bewegingsagoog, die het beweegprogramma begeleidt.
Omdat het werkt

Het team richt zich samen met de kinderen op verschillende

activiteiten die stuk voor stuk een positieve invloed hebben op zijn
of haar functioneren.

wordt. Op lange termijn is bewezen dat bewegen ervoor zorgt dat er beter
geslapen wordt, minder depressieve gevoelens ervaren worden en

•

•

kinderen zelfverzekerder worden.

Het ontwikkelen van verschillende sociale vaardigheden en executieve

functies stimuleren de algehele ontwikkeling.

Persoonlijke aandacht, in de vorm van begeleiding, zorgt ervoor dat

kinderen en jongeren zich gehoord en geaccepteerd voelen,

waardoor zij beter in hun vel komen te zitten en beter functioneren.

&

•

Z o r g

Bewegen zorgt op korte termijn voor een verbeterde hersenactiviteit

en concentratie, waardoor bijvoorbeeld het huiswerk maken gemakkelijker

Huiswerkbegeleiding zorgt niet alleen voor betere schoolprestaties,

maar door een stuk aandacht zullen de kinderen de motivatie (weer

terug) vinden om met meer plezier te werken aan schoolopdrachten.
Persoonlijk plan

Onze pedagoog brengt samen met u als ouder/verzorger de

aandachtspunten en de krachten van het kind in kaart en stelt een

ondersteuningsplan op. Om tot een optimaal plan te komen zal onze

pedagoog ook een aantal keren thuis langskomen en, indien gewenst,

de school erbij betrekken. Het plan zal dienen als basis voor de activiteiten
en behandeling op de zorgboerderij. Tevens werken wij met leerpunten
waar het kind samen met u thuis en op school aan kan werken. Om de

beste begeleiding te geven, blijven wij graag met u in gesprek en kunnen
wij, indien wenselijk, samenwerken met andere organisaties en scholen.
Griftenstein & Zorg streeft ernaar om de behandeling zo goed mogelijk

aan te laten sluiten op de gewenste situatie en deze binnen een jaar af te

kunnen ronden. Middels een aantal tussenevaluaties kunnen wij in overleg
het jaar verkorten of verlengen.

G r i f t e n s t e i n

•

Financieel
Voor de naschoolse begeleiding is er een
indicatie begeleiding groep nodig.
Deze kan vanuit de gemeente (PGB/ZIN) of
Wlz (PGB) betaald worden. Griftenstein &
Zorg heeft een contract met de gemeente
Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist,
De Bilt en Wijk bij Duurstede.
Komt u uit de gemeente Utrecht dan
adviseren wij u contact met ons op te
nemen voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie op:

www.griftensteinenzorg.nl

Wanneer
De kinderen zijn welkom na elke schooldag
(in de zomervakantie en de kerstvakantie zijn
wij gesloten). In de vakantie bieden we wel
vakantieopvang, zie voor meer informatie de
folder vakantieopvang.

Fotografie: Miep Knoptels
www.meepee-fotografie.nl

Locatie
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg
Utrechtseweg 371
De Bilt (aan de rand van Utrecht-Oost)
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
zorgcoördinator van Zorgboerderij Griftenstein & Zorg.
Suzanne Baan – van der Zwan: 06 45132406 email:
info@griftensteinenzorg.nl
www.griftensteinenzorg.nl

