DE SPEELKAMER
gespecialiseerde vrijetijdsbesteding
leren en ontwikkelen door spel
elke dag natuurlijk, elke dag plezier
pedagogisch sterk en methodisch verantwoord
kleinschalig, huiselijk en aan de bosrand

Zorg voor kinderen met specifieke behoeften, want spelen = ontwikkelen.

Waarom spelen bij DE SPEELKAMER van Stichting LOEK@YOU?

De schoolperiode doet een groot beroep op sociale en schoolse vaardigheden van
kinderen. In de maatschappij lijken deze vaardigheden steeds meer de norm te
worden. Het hebben van voldoende sociale en schoolse vaardigheden verkleint
de kans op uitval in het onderwijs.
Toch ontwikkelt niet ieder kind zich volgens die norm. Soms duurt het wat langer
of kost het wat meer moeite. Wij vinden ook dat normaal en bieden via DE
SPEELKAMER de mogelijkheid aan kinderen om op een ontspannen en leuke
manier te werken aan het versterken van de sociale en schoolse vaardigheden.
Onze speelspecialisten zijn pedagogisch professionals en stellen voor ieder kind
een persoonlijk ontwikkelplan op met daarin de eigen ontwikkelpunten. Mogelijke
ontwikkelpunten zijn: bevorderen van zelfredzaamheid, zelfbewustzijn en
eigenwaarde, leren spelen en samenwerken, vergroten van de sociale,
communicatieve of schoolse vaardigheden. Soms komen kinderen ook bij DE
SPEELKAMER als tijdelijke ontlasting van de ouders/opvoeders. Voor even ‘lucht’
tijdens de intensieve opvoeding, tijd voor elkaar en anderen in het gezin.

Welke methodiek wordt gebruikt bij DE SPEELKAMER?

Vaardigheden ontwikkelen vraagt om autonomie (laten zien wie je bent), relatie
(in contact zijn met mensen) en competentie (kwaliteiten die zichtbaar worden).
Zo ontstaat: welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.
Als leidraad in onze begeleiding gebruiken we de methodiek Contactgericht
Spelen en Leren. Daarnaast gebruiken we aspecten van natuurlijk leren en de
pedagogische benadering van Reggio Emilia.
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Via spel, bewegen en een natuurlijke omgeving, creëren wij een uitdagende
leeromgeving. Tijdens spel stellen kinderen zelf (sociale) spelregels op en werken
zij samen. “Spelen in het groen,” maakt kinderen rustiger, verbetert het
concentratievermogen en maakt kinderen weerbaarder tegen stress. Spel zien
wij in de breedste zin van het woord, in combinatie met: muziek, beeldende
kunst, flora en fauna & sport. Iedere week is er een afwisselend programma
waarin kinderen ontdekken, grenzen verkennen en zich op eigen wijze
ontwikkelen.

Praktische zaken rondom DE SPEELKAMER

Om te komen spelen bij de DE SPEELKAMER ben je tussen de 4 en 12 jaar oud
en heb je een zorgbehoefte of extra aandacht nodig. Je kan wel in een kleine
groep functioneren en ook mee gaan naar activiteiten buiten onze vaste locatie.
Je kan gedurende het hele jaar (met uitzondering van de schoolvakanties),
spelen op één of meerdere dagdelen in de week: op woensdagmiddag,
zaterdagochtend of zaterdagmiddag. In schoolvakanties kun je je opgeven voor
DE VAKANTIEKAMER met andere openingstijden.
Ieder dagdeel bij DE SPEELKAMER start en eindigt op de locatie van Stichting
LOEK@YOU, Locht 66A te Veldhoven. Tussentijds we zijn veel buiten te vinden.
De gespecialiseerde vrijetijdsbesteding DE SPEELKAMER kan worden bekostigd
vanuit PGB (jeugdwet of WLZ), via een maatwerkovereenkomst met uw
gemeente of particulier. U kunt de tarievenlijst opvragen via
info@lerenopeigenkracht.nl .
Het vervoer naar DE SPEELKAMER wordt geregeld door de ouders/opvoeders
zelf. Het halen en brengen zien wij als een belangrijk contractmoment tussen
ouders/opvoeders en de speelspecialisten, waarbij er aandacht is voor het kind
en eventuele bijzonderheden.

Tot Slot

We kijken er naar uit om kennis te maken met u en uw kind.

Team Stichting LOEK@YOU

