open plekken op kinderdagverblijf

Midgard | Tuitjenhorn
Midgard in Tuitjenhorn heeft open plekken op alle groepen van het kinderdagcentrum De Appelboom:
Odin
Een groep voor jonge kinderen in de leeftijd van 0
tot 7 jaar met een verstandelijke beperking of een
medische vraag waarbij opvang nodig is.
Er is veel aandacht voor sfeer en rust en
regelmaat. We bieden een veilige omgeving met
voldoende ruimte om te spelen.
Karmijn
Mobiele jongeren met een verstandelijke
beperking vanaf 12 jaar, waarbij soms sprake is
van moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze jongeren
hebben veel duidelijkheid en structuur nodig.
Je kunt je pas ontwikkelen als je je veilig en
ontspannen voelt. Op de Karmijn is daar aandacht
voor, zowel sfeer, begeleidingsstijl als
groepssamenstelling is daarop gericht.
Het is op de Karmijngroep belangrijk dat er
continu een ‘lijntje’ is tussen de begeleiders en de
jongere. Door de dag heen komen veel dezelfde
rituelen terug, zodat de jongeren weten wat er
komen gaat en wat er van hun wordt verwacht.
Er wordt rekening gehouden met het kunnen en
aankunnen van een jongere, dit kan van moment
tot moment verschillen. Hier wordt het
programma op aangepast.

Jonathan
Op de Jonathangroep komen kinderen vanaf 8
jaar. Naast de verstandelijke beperking hebben
meerdere kinderen een meervoudige beperking.
Het is het heel belangrijk dat de ontwikkelde
vaardigheden in stand worden gehouden en waar
mogelijk verder worden uitgebreid. Ook zijn er
kinderen waar er sprake is van achteruitgang, bij
hen is ook ondersteuning daarin nodig. Hiervoor
gebruiken we persoonlijke ondersteuningsplannen.
Elstar

De kinderen van de Elstar zijn allemaal goed
mobiel. Ze houden van structuur, het
dagprogramma wordt aangepast aan de
ondersteuningsvragen van de kinderen. We
besteden veel aandacht aan de communicatie,
sociale vaardigheden en beweging. De
communicatie bestaat vooral uit gesproken taal,
korte zinnen, uitgesproken in een rustig tempo.
Daarbij ondersteunen we de taal met foto’s,
gebaren en voorwerpen. Soms werken we met
een fotobord: een aantal foto’s op een plankje ter
verduidelijking en ondersteuning van het
dagprogramma.

De zelfredzaamheid stimuleren wij door
kinderen waar het kan:
• zelf hun jas te laten uittrekken en
ophangen
• hun tas te laten uitpakken
• zelf te laten eten en drinken, een
broodje te smeren
• het eigen speelgoed te laten opruimen
• zichzelf te laten aan- en uitkleden
• zindelijkheidstraining aan te bieden
Eigen keuzes maken vinden we belangrijk.
Denk aan leren kiezen wat je wil drinken of
wat voor beleg je op brood wil. Soms kunnen
kinderen ook kiezen met welk materiaal ze willen spelen. In de middag volgen de kinderen als dat mogelijk
is een gezamenlijk programma. Ook dans, muziek en toneelspelen maken daar onderdeel van uit.
Na de kindergroepen kunnen de kinderen doorstromen naar de ambachtsklas. Daar maken zij kennis met
verschillende werkgebieden die op Midgard worden aangeboden.
Midgard is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke of meervoudige
beperking. Midgard heeft meer dan 100 bewoners tussen de 8 en 65 jaar. De Appelboom op het terrein
biedt plek aan 30 kinderen tot en met 18 jaar. Het is gelegen op een mooi natuurlijk terrein met woningen,
werkplaatsen en locaties waar behandeling en activiteiten plaatsvinden. Culturele activiteiten, ontmoeting
en de viering van jaarfeesten maken een wezenlijk deel uit van onze gemeenschap.
Contactgegevens voor aanmelden:
www.raphaelstichting.nl/aanmeldformulier
Of neem contact op met zorgbemiddeling
Telefoon: 085 – 210 01 06
Mail: zorgbemiddeling@raphaelstichting.nl

