
 

 

Zaterdag begeleiding  

Bij Ontwikkelcentrum Het PLEIN wordt nu ook begeleiding 

op de zaterdag geboden. 

Sinds kort is de naam van Het P.l.e.i.n. der Mogelijkheden 

veranderd in Ontwikkelcentrum Het PLEIN. We bieden 

nog steeds dezelfde zorg en begeleiding, maar gaan dit 

uitbreiden, omdat we zien dat kinderen meer nodig hebben 

dan we nu kunnen bieden.  

Onze doelgroep heeft vaak meer tijd nodig om zich 

optimaal te kunnen ontwikkelen. Door de week wordt er 

veel gewerkt aan cognitieve ontwikkeling, het is tenslotte 

schooltijd. Maar de emotioneel-sociale ontwikkeling is 

minstens zo belangrijk. Hiervoor zijn vrienden en een 

veilige omgeving nodig, terwijl onze kinderen vaak weinig 

vrienden hebben in hun eigen omgeving.  

Bij kinderen die al begeleiding hebben van Het PLEIN 

werken we verder aan de sociaal-emotionele doelen, in 

overleg met hun ouders/verzorgers. Als er nieuwe kinderen 

zijn, dan maken we een nieuw plan van aanpak zoals we 

dat doen bij de naschoolse begeleiding. 

 

 

 

 

 

 

De begeleiding op zaterdag is van 9.30 tot 16.00 en vindt 

voorlopig een keer per maand plaats. Dit is de eerste 

zaterdag van de maand. De beschikking die de cliënten 

nodig hebben is 2 dagdelen begeleiding groep. Ouders zijn 

zelf verantwoordelijk voor brengen en halen, zodat er een 

korte en warme overdracht kan plaatsvinden. Zodra deze 

groep ‘vol’ is, gaan we een tweede zaterdag open.  

De zaterdag begeleiding is voor de kinderen en jongeren 

met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar.  

Het programma bestaat uit verschillende activiteiten. We 

maken hierbij gebruik van ons kunstatelier, de grote 

gymzaal en onze buitenspeelplaats. Ook gaan we koken en 

bakken in onze keuken en er zijn nog vele andere leuke 

activiteiten. Hierbij houden we rekening met de 

mogelijkheden van het kind.  

Als je meer informatie wilt of je wilt kinderen aanmelden 

kan je contact met ons opnemen. info@hpdm.nl of via 

telefoonnummer: 0631041983 
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