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Welkom bij De kleine Plantage 

De kleine Plantage gaat uw kind en gezin in de komende periode ondersteunen. In deze 

Wegwijzer vertellen we u meer over wie we zijn en hoe we werken. Heeft u na het lezen 

van de informatie vragen? Leg deze dan gerust aan ons voor. We vertellen u graag meer. 

 

Contact 

De kleine Plantage 

Kralingseweg 463 

3065 RG Rotterdam 

Tel: 010-202 30 44 

 

We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 

uur.  

 

Contact met de groep is mogelijk tussen 8.00 uur en 8.30 uur en tussen 14.30 uur en 

16.30 uur. Bij dringende zaken buiten deze tijden kunt u een bericht doorgeven via het 

secretariaat of een berichtje sturen naar het 06 nummer van de groep. De 

jeugdzorgwerkers van de groep van uw zoon of dochter nemen dan contact met u op.  
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Hulp voor uw kind/gezin 

 

Ouders merken het vaak als eerste wanneer hun kind zich anders ontwikkelt dan andere 

kinderen. Soms krijgen ouders (ook) van de kinderopvang, school of huisarts te horen 

dat hun kind zorgelijk gedrag vertoont en/of een emotionele, cognitieve of lichamelijke 

achterstand heeft. Wanneer u dat overkomt wilt u natuurlijk weten wat er precies aan de 

hand is en ervoor zorgen dat het beter gaat met uw kind. Wij helpen daar graag bij.  

 

De reden dat kinderen naar de dagbehandeling komen zijn heel divers. Soms zijn het 

ouders die op zoek zijn naar antwoorden omdat hun kind anders ontwikkelt of omdat het 

thuis zwaar is en gewone opvoedingstips niet lijken te werken. Soms komen kinderen 

omdat de kinderopvang of school heeft genoemd dat er zorgen zijn. Sommige kinderen 

vinden het moeilijk om naar anderen te luisteren, lijken in een heel eigen wereld te 

zitten, spelen niet met andere kinderen of zijn juist heel snel boos, bang of verdrietig. 

Deze kinderen hebben meer tijd en begeleiding nodig om vaardigheden te oefenen.  

 

Specialistische jeugdhulp  

De kleine Plantage helpt ouders en de kinderopvang/school bij het vinden van 

antwoorden en geeft advies en ondersteuning daar waar het te zwaar wordt.  

 

We zijn expert op gebied van de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen (0-7 

jaar) en kunnen diverse arrangementen inzetten zoals dagbehandeling, observatiegroep 

en observatie(-diagnostiek) en begeleiding op locatie. Onze begeleiding en adviezen zijn 

altijd op maat. Gedurende onze begeleiding blijft uw kind gewoon thuis wonen.  

 

Aanmelden 

Bespreek uw hulpvraag eerst met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de 

kinderopvang/school, uw huisarts, het wijkteam of de jeugdbescherming. Het kan zijn 

dat zij uw gezin zelf helpen of u doorverwijzen naar een andere organisatie of afdeling 

van Enver. Wanneer De kleine Plantage uw aanmelding ontvangt, neemt één van onze 

medewerkers contact met u op voor een kennismaking.  

 

Voor onze ondersteuning hoeft u niet zelf te betalen; wij regelen dat met uw gemeente, 

zorgverzekeraar of de opvang/school van uw kind.  

 

Meer informatie 

Voor ouders van kinderen die in aanmerking (willen) komen voor dagbehandeling 

organiseren we regelmatig rondleidingen op onze locatie. Een filmpje van onze locatie 

kunt u bekijken op https://vimeo.com/422944356. 

 

Neem voor meer informatie en de wijze van aanmelden contact op met; 

aanmeldenRR@enver.nl.  

  

https://vimeo.com/422944356
mailto:aanmeldenRR@enver.nl
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Dagbehandeling 

 

In deze Wegwijzer hebben we praktische informatie verzameld over onze locatie en 

manier van werken. 

 

Gezinnen kunnen door verschillende oorzaken en om verschillende redenen hulp nodig 

hebben. De kleine Plantage biedt hulp die bestaat uit diagnostiek, begeleiding en 

training, behandeling en begeleiding bij de overgang naar de vervolgplek. 

 

Op De kleine Plantage is veel expertise gebundeld en worden verschillende disciplines 

betrokken waaronder (ambulante) jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers, 

fysiotherapeut, logopedist, verpleegkundige en leerkrachten. Eventueel betrekken we 

externen zoals een arts of kinderpsychiater.  

 

De kleine Plantage is een onderdeel van Enver.  

 

Hulpverlening  

Samen met u kijken we hoe we u kunnen helpen bij specifieke vragen en gedurende het 

hele traject bent u actief betrokken. Het kan gaan om vragen over de opvoeding in 

combinatie met een ontwikkelingsstoornis, om vragen op sociaal emotioneel gebied en 

ook andere factoren kunnen meespelen.  

 

Zowel van uw kind als van u, de ouders/verzorgers, brengen wij de vaardigheden in 

kaart en maken wij een balans op waarin u als gezin zich bevindt. Samen met uw gezin 

werken we dan aan het vergroten van vaardigheden om het gedrag en de opvoedsituatie 

positief om te buigen. Hierbij sluiten we aan bij de sterke kanten van u en uw kind en 

geven wij informatie over allerlei onderwerpen en thema’s.  

 

Belangrijk is dat u zelf de regie behoudt. Alle informatie wordt, in samenspraak met u, 

verwerkt tot een hulpverleningsplan. Hierin worden afspraken gemaakt over hoe er aan 

de doelen gewerkt gaat worden en spreken we een tussentijdse evaluatie en een 

einddatum af. Zo nodig kunnen we met behulp van onderzoeken, testen en vragenlijsten 

duidelijk krijgen aan welke gebieden we gaan werken. Tegen het einde van de hulp zal er 

een evaluatie plaatsvinden waarin wordt vastgesteld in hoeverre de doelen zijn behaald. 

 

 Observatie(-diagnostiek) en begeleiding op locatie 

De eigen leefomgeving is een geschikte plek om kortdurend (1 tot 5 maanden) lichtere 

en preventieve vormen van jeugdhulp te bieden. Observatie(-diagnostiek) en begeleiding 

op locatie richt zich op kinderen van 0-12 jaar bij wie er snel duidelijkheid moet komen 

over de ontwikkeling, het gedrag en de mogelijkheden, en een passende aanpak.  

 

Bij deze vorm van ondersteuning kan uw kind in zijn of haar eigen groep op de 

kinderopvang, de peuterspeelzaal of school blijven. Er komt een professional van De 

kleine Plantage op deze locatie en bij u thuis. Hij of zij gaat in gesprek met u, de 

begeleiding/leerkracht op de locatie en observeert uw kind. Er wordt samengewerkt met 

alle betrokkenen. 
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Er kunnen na overleg met u diverse onderzoeken plaatsvinden. Hierbij kunt u denken 

aan een intelligentie-, een logopedisch en/of een kinderfysiotherapeutisch onderzoek.  

Een kinderpsychiatrisch onderzoek kunnen we zo nodig ook aanvragen bij een andere 

organisatie. 

 

De begeleiding en adviezen worden op maat gemaakt. Aan het einde van de observatie-

/begeleidingsperiode heeft u meer zicht op de ontwikkeling en de mogelijkheden van uw 

kind en op een passende aanpak van uw kind. 

 

 De groep   

Op basis van informatie vanuit de aanmelding kan een kind op een groep worden 

geplaatst. Uw kind komt dan op doordeweekse dagen naar de dagbehandeling. Dit 

kunnen enkele dagen zijn of de hele week. Uw kind is aanwezig tussen 8.45 uur en 15.00 

uur. 

 

In de eerste periode van het verblijf op De kleine Plantage wordt in kaart gebracht wat 

de mogelijkheden zijn van uw kind en hoe de behandeling hier en thuis goed op elkaar 

aansluiten. Er zal met u besproken worden of er aanvullende onderzoeken nodig zijn. 

Deze onderzoeken kunnen gedaan worden door de logopedist en/of de fysiotherapeut en 

zo nodig nemen we ook een intelligentie onderzoek af.  

 

Op De kleine Plantage worden de kinderen in groepen geplaatst met verschillende 

groepsgroottes (8 à 11 kinderen). Ze worden begeleid door een team van 

jeugdzorgwerkers en leerkrachten. Wanneer uw kind 3,5 jaar of ouder is wordt gekeken 

hoe uw kind kan deelnemen aan het onderwijs. Het onderwijs wordt vormgegeven in de 

groep (m.u.v. de observatiegroep). 

 

Iedere groep heeft een voor de kinderen zichtbaar aanwezig dagprogramma zodat de 

dag voorspelbaar is. Er zijn een aantal vaste activiteiten die elke dag terugkomen, maar 

er zijn ook veel keuzemogelijkheden voor het kind.  

 

Hoewel onze groepen in veel opzichten hetzelfde zijn, zijn er ook verschillen. 

In een aantal groepen wordt er gewerkt met “prikkelbeperking”. Sommige kinderen 

reageren namelijk op alles wat er om hen heen gebeurt. Ze worden daardoor 

voortdurend afgeleid en kunnen zich niet concentreren. Door de prikkels om hen heen te 

beperken komen ze tot rust en kunnen ze zich beter richten op de medewerkers van de 

groep, de opdrachtjes en het speelgoed. In andere groepen ligt het accent op de 

behandeling van kinderen met een stoornis in het autistische spectrum, 

spraak/taalproblemen of gedragsproblematiek.  

 

Elke groep heeft een aantal observatieplekken. Deze plekken zijn voor kinderen waarbij 

al veel diagnostiek duidelijk is, maar waar tevens gekeken wordt of ze voldoende 

leerbaar zijn om te kunnen profiteren van de behandeling. Na maximaal 12 weken zal 

het advies met u besproken worden. 
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 De observatiegroep 

De observatiegroep is een groep voor kinderen bij wie het onduidelijk is wat hun 

ontwikkelingsniveau is en wat hun mogelijkheden en belemmeringen zijn. Door middel 

van een duidelijk dagprogramma en observaties proberen we zoveel mogelijk zicht te 

krijgen op de ontwikkeling op verschillende gebieden, het gedrag en de mate van 

leerbaarheid.  

 

Voor de observatiegroep is een aanmelding nodig voor de duur van maximaal 12 weken. 

Het doel is om na deze periode een advies te geven over wat de beste aanpak is voor uw 

kind en waar deze geboden kan worden. De kinderen komen vier dagen in de week naar 

deze groep. Op de woensdag is de groep gesloten. 

 

Dagprogramma 

Het dagprogramma van de groep geeft de kinderen overzicht en kinderen weten op die 

manier wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast is er binnen dit dagprogramma ruimte 

voor individuele afspraken van uw kind zoals logopedie etc. De onderdelen van het 

dagprogramma zijn in bijna alle groepen hetzelfde. De volgorde van activiteiten kan per 

groep verschillen. 

 

Tussendoortje, drinken en fruit 

De kinderen krijgen rond 9.45 uur drinken en een tussendoortje. We gaan ervan uit dat 

kinderen in de ochtend thuis ontbijten en zelf een tussendoortje meenemen naar De 

kleine Plantage.  

In de middag wordt er gezamenlijk fruit gegeten met een beker limonade. Dit hoeft u 

niet dagelijks mee te geven, maar wordt verzorgd vanuit De kleine Plantage.  

 

Verzorging 

Afhankelijk van de leeftijd en de mogelijkheden van een kind gaan ze met of zonder 

begeleiding naar de badkamer. Indien uw kind gebruik maakt van luiers, vragen wij aan 

u om deze regelmatig mee te geven. Voor de zindelijkheidstraining is afstemming tussen 

thuis en de groep erg belangrijk, zodat uw kind op beide plaatsen succeservaringen kan 

opdoen. 

 

Spelen 

Al spelend leren de kinderen verschillende sociale vaardigheden, zoals samen delen, 

opkomen voor jezelf en afspraken maken. Ook doen kinderen tijdens spelen veel kennis 

op en oefenen zij ook hun motoriek en taal. Er kan gespeeld worden met puzzels, 

constructiemateriaal, creatief materiaal, speelleermateriaal, poppenhoek enz. In bad 

spelen is ook een mogelijkheid.  

In de grote tuin en op de patio’s bij de groepen kunnen ze hun energie kwijt met rennen, 

fietsen, klimmen, klauteren en in de zandbak spelen.  

 

Tafelactiviteit en kring 

In de meeste groepen wordt er door de kinderen aan de groepstafel, aan individuele 

tafels en soms in een kring gewerkt. De kinderen werken dan verdeeld in kleine 

groepjes. De jeugdzorgwerkers geven de kinderen een werkje dat past bij hun 

ontwikkeling. Zo worden werkhouding, beurtgedrag, sociale vaardigheden, concentratie 

en ontwikkeling gestimuleerd.  
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Daar waar kan streven we er naar om zo goed mogelijk bij het onderwijs aan te sluiten. 

De kinderen werken aan hun eigen tafel en er wordt meer zelfstandigheid van hen 

verwacht. 

 

Themagericht werken 

In de groepen wordt zoveel mogelijk gewerkt in dezelfde thema’s. Deze thema’s zijn 

afkomstig van een programma voor kleutergroepen (Kleuterplein) en voor peutergroepen 

(Peuterplein). Het gaat over taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook in 

de individuele therapieën, bijvoorbeeld logopedie, sluiten ze aan bij deze thema’s. Op 

verschillende manieren en verschillende plekken komen dan steeds dezelfde woorden en 

begrippen terug, waardoor dit beter blijft hangen. U zult regelmatig een themabrief 

ontvangen, zodat u op de hoogte bent van het thema waaraan gewerkt wordt. 

 

Het eten 

Alle kinderen brengen zelf de lunch en een tussendoortje vanuit huis mee. Op deze 

manier kunnen kinderen alvast wennen aan de manier waarop het eten op een school 

gaat. We vinden het belangrijk dat de kinderen gezond eten. Mocht u vragen hebben 

over wat een juiste keuze voor u kind is dan kunt u dit bespreken met de 

jeugdzorgwerkers van de groep of de kinderverpleegkundige. 

 

Eén keer per week krijgen de kinderen iets extra’s bij de maaltijd zoals een Danoontje, 

tomaat of stukje komkommer. Daarnaast is er één keer per week soep bij het brood. 

 

Gymmen 

In de gymzaal van De kleine Plantage krijgen de kinderen wekelijks bewegingsexpressie 

en/of kleutergym. Spelenderwijs leren kinderen zich beter bewegen en leren zij 

vaardigheden zoals klimmen/klauteren, balanceren, balvaardigheid enz.  

 

Samenwerking met ouders en opvoeders 

Een kind kan nooit los gezien worden van het gezin waarin hij/zij opgroeit. Daarom zult u 

als ouder gedurende het hele traject een actieve rol hebben. Eén van de 

jeugdzorgwerkers van de groep waar uw kind geplaatst is, wordt aangewezen als 

trajectbegeleider van uw kind. Hoewel dus één van de jeugdzorgwerkers voor u deze 

specifieke rol heeft, kunt u voor vragen ook bij de andere medewerkers op de groep 

terecht.  

 

De trajectbegeleider zal u regelmatig vragen hoe het thuis gaat om hiermee de 

behandeling in de groep zo goed mogelijk af te stemmen op de thuissituatie. Zo kan zij 

in de eerste maanden van de plaatsing met u doornemen hoe een dag met uw kind thuis 

verloopt. Op deze manier ontstaat een beeld van wat er goed gaat thuis, in welke 

situaties problemen ontstaan en waar u ondersteuning bij zou willen. 

 

Regelmatig wordt u uitgenodigd voor een bezoek in de groep of om video-opnames te 

bekijken die in de groep gemaakt zijn. Dit heeft als doel om u te informeren over o.a. de 

sociale vaardigheden van uw kind, de werkhouding, samenspelen en om met u de 

aanpak af te stemmen. 

Het is heel effectief om vaardigheden ook thuis te oefenen met uw kind. Eventueel kan 

een jeugdzorgwerker van de groep bij u thuis komen. 
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Wanneer u vragen heeft, kan u contact opnemen met de jeugdzorgwerkers.   

Om u te informeren over de dagelijkse gang van zaken maken wij gebruik van de mail, 

ook voor het doorgeven van organisatorische zaken. Inhoudelijke vragen beantwoorden 

we in een persoonlijk gesprek met u.  

 

Onderwijs 

Kinderen op De kleine Plantage, met uitzondering van de observatiegroep, die ouder zijn 

dan 3 jaar, krijgen gemiddeld 440 uur per schooljaar aan onderwijs in de groep 

aangeboden. Dit onderwijs wordt gegeven door leerkrachten van “de Piloot”. Dit is een 

school voor speciaal onderwijs. Meer informatie over de Piloot is te vinden in de 

schoolgids en op www.depiloot.nl. De leerkrachten maken met de ouders een afspraak 

om kennis te maken, zo snel mogelijk na de start van uw kind. Tijdens dit gesprek zal de 

leerkracht informatie geven over het onderwijs in de groep en aan uw kind. 

 

Samenwerking De kleine Plantage en de Piloot 

Wanneer een kind start met het onderwijs (vanaf 3 jaar), dan zal de aan de groep 

verbonden leerkracht actief betrokken worden bij de behandeling van uw kind. Doordat 

de leerkracht werkzaam is in de groep van uw kind, kunnen het onderwijs en de 

behandeling goed op elkaar afgestemd worden. De leerkracht zal mee adviseren in wat 

de meest passende vervolgplek is na De kleine Plantage. 

 

Vakantie en Leerplicht 

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Het is daarom erg 

belangrijk dat uw kind aanwezig is. Wanneer de kinderen onderwijs volgen, moet bij het 

opnemen van vakantie rekening gehouden worden met de geldende schoolvakanties. 

Binnen de leerplichtwet staat dat een leerling vanaf vijf jaar niet van school weg mag 

blijven en bij verzuim moet de leerplichtambtenaar ingelicht worden. 

Het kan weleens gebeuren dat u toch buiten de schoolvakanties verlof wilt. Hiervoor zijn 

regels opgesteld die u kunt terugvinden in de gids van de Piloot. U kunt dit navragen bij 

de leerkracht die verbonden is aan de groep. Er moet altijd ruim van te voren, schriftelijk 

toestemming gevraagd worden bij de schoolleiding van de Piloot. 

 

De leerkrachten van het onderwijs zijn tijdens schoolvakanties, roostervrije dagen en 

studiedagen vanuit het onderwijs niet aanwezig.  

 

Aanvullende specialistische deskundigheid 

Tijdens de behandeling zullen u en uw kind veelal contact hebben met de 

jeugdzorgwerkers. Daarnaast kan het zijn dat er een meer specialistische deskundigheid 

nodig is voor observatie en behandeling. Eventueel kan er ook externe hulp ingezet 

worden. 

 

 Logopedie  

Bij de startbespreking van uw kind op De kleine Plantage wordt er met u bekeken of er 

reden is om een onderzoek door een van onze logopedisten aan te vragen. In het 

logopedisch onderzoek wordt een beeld gekregen van de spraaktaalontwikkeling en 

communicatieve vaardigheden van uw kind. Hierbij kunnen testen worden gebruikt, die 

bijvoorbeeld meten wat uw kind begrijpt van gesproken taal, hoe groot de woordenschat 

http://www.depiloot.nl/


 

Wegwijzer De kleine Plantage, augustus 2020.  10 

is of wat het niveau is van de zinnetjes waarin het spreekt. Daarnaast luistert de 

logopedist naar de uitspraak van uw kind en kijkt zij naar de mondmotoriek. Ook wordt 

geobserveerd hoe het kind communiceert en of er bijzonderheden zijn in het contact. De 

logopedist schrijft haar bevindingen in een verslag en adviseert al dan niet logopedische 

behandeling. Wanneer er een indicatie is voor logopedie, zal er een overleg met u 

plaatsvinden over de doelen van de logopedische begeleiding en hoe u hier ook thuis aan 

kunt werken.  

 

 Fysiotherapie 

Als kinderen op De kleine Plantage komen voor observatie of dagbehandeling wordt er 

met u bekeken of er een reden is om een onderzoek door een kinderfysiotherapeut aan 

te vragen. Het doel van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek is om een beter beeld te 

krijgen van de fijn en groot motorische vaardigheden van uw kind. De groot motorische 

vaardigheden zijn die vaardigheden waarbij het gehele lichaam betrokken is. Gedacht 

kan worden aan rennen, springen, rollen en klimmen. De fijn motorische vaardigheden 

omvatten de handvaardigheid. Het gaat hierbij om activiteiten welke je (hoofdzakelijk) 

met je handen uitvoert. Voorbeelden hiervan zijn kralen rijgen, tekenen en knutselen. 

Aanvullend wordt gekeken naar de dagelijkse vaardigheden, de activiteiten en 

participatie van uw kind. Voorbeelden hiervan zijn het zelf aan- en uittrekken van kleding 

(zelfredzaamheid) en het hanteren van bestek. Maar ook participeren in het buitenspelen 

of andere (beweeg)activiteiten met leeftijdgenootjes. 

Wanneer er tijdens het onderzoek of uit de dossiergegevens van uw kind bepaalde 

symptomen naar voren komen welke extra aandacht vragen, dan worden er specifieke 

aanvullende onderzoeken uitgevoerd.  

 

 Intelligentieonderzoek 

Naast de observaties in de groep worden kinderen, wanneer het nodig is om bijvoorbeeld 

meer zicht te krijgen op hun verstandelijke ontwikkeling, onderzocht door een 

gedragswetenschapper. De gegevens van het intelligentieonderzoek worden gebruikt om 

in de begeleiding goed te kunnen aansluiten bij het niveau van het kind. Het 

ontwikkelingsniveau kan, aanvullend op informatie over de onderwijsbehoeften en het 

dagelijks functioneren van een kind, ook van belang zijn voor de keuze van onderwijs/ 

vervolgplek na plaatsing bij De kleine Plantage. De testen die het meest gebruikt worden 

op De kleine Plantage zijn:  

- De Snijders-Oomen niet verbale Intelligentietest (SON-R 2-8 jaar). Bij deze test is het 

mogelijk om de intelligentie van een kind vast te stellen zonder daarbij van taal 

afhankelijk te zijn. 

- Ook kan o.a. gebruik worden gemaakt van de WPPSI-III-NL. Hierbij heeft het kind 

zowel verbale als niet verbale vaardigheden nodig. Deze test is te gebruiken voor 

kinderen van 2,5 jaar tot 8 jaar. 

- Daarnaast zijn er, om meer zicht te krijgen op mogelijke ontwikkelingsproblematiek van 

een kind, meerdere onderzoeksinstrumenten/vragenlijsten aanwezig; zoals de ADOS, 

Vineland Screener, AISI, SEV, e.d.. U kunt gevraagd worden om zo’n lijst in te vullen, 

zodat gezamenlijk een zo goed mogelijk beeld wordt gevormd van uw kind. 
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 Kinderverpleegkundige hulp 

Als er op medisch/lichamelijk gebied bijzonderheden zijn bij uw kind zal onze 

verpleegkundige actief betrokken zijn bij de behandeling van uw kind. De verpleeg-

kundige is uw contactpersoon voor al u vragen op lichamelijk gebied. Zo test zij, indien 

nodig, de ogen door het op afstand en dichtbij bekijken van plaatjes, het zien van 

kleuren en het ruimtelijk kijken. Mocht dit afwijken dan wordt er in overleg een advies 

gegeven. Door middel van meten en wegen worden de groei en gewicht van uw kind, 

indien nodig, gevolgd en geeft zij adviezen bij onder en overgewicht. 

 

 Ambulante jeugdhulp 

Ambulante jeugdhulp biedt ondersteuning in het gezin en helpt bij allerlei vragen op 

gebied van opgroeien en opvoeden. De ambulant jeugdzorgwerker kijkt en denkt mee, 

geeft advies en ondersteunt met praktische zaken. De begeleiding is er altijd op gericht 

dat kinderen veilig opgroeien, zich goed kunnen ontwikkelen en lekker in hun vel zitten. 

Bijvoorbeeld door het versterken van het zelfvertrouwen en de (sociale) vaardigheden 

van een kind en/of het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van ouders. 

Welke methodes en specialismen we precies inzetten, is afhankelijk van de situatie en 

persoonlijke behoeften. Samen met de mentor van de groep kunt u overleggen of 

ambulante ondersteuning ook passend voor u kan zijn. 

 

Door de ambulante jeugdzorgwerkers worden verschillende koffieochtenden 

georganiseerd. U kunt dan onder het genot van een kopje koffie of thee kennismaken 

met elkaar. Ook is er ruimte om verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken. 

Daarnaast worden er diverse psycho-educatie trainingen aangeboden door het jaar heen, 

zoals “Pittige Jaren” en “Opvoeden speciaal”.  
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Praktische informatie op een rijtje 

 

 Contactgegevens  

Locatie De kleine Plantage  

Kralingseweg 463 

3065 RG Rotterdam 

Tel: 010-202 30 44 

www.enver.nl 

 

 Openingstijden 

Uw kind is welkom van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.30 uur tot 14.30 uur. Ook 

gedurende de schoolvakanties zijn wij open. 

Ivm maatregelen Corona en drukte bij de voordeur vragen we ouders om hun kind 

eerder te brengen namelijk 8.15 uur en afscheid te nemen bij de voordeur. 

De bussen en taxi’s komen om 8.30 uur. 

 

 Vervoer 

Wij gaan ervan uit dat uw kind door u zelf wordt gebracht (tussen 8.15 en 8.30 uur) en 

wordt gehaald (tussen 14.15 en 14.30 uur).  

Op deze manier is er geregeld persoonlijk contact tussen ouders en jeugdzorgwerkers.  

Mochten er redenen zijn waardoor het zelf brengen van uw kind niet mogelijk is, dan 

wordt er met u naar oplossingen gezocht.  

Er kan gekeken worden of uw kind gebruik kan maken van leerlingen- of 

doelgroepenvervoer. De gemeente dient hiervoor een indicatie af te geven. De gemeente 

hanteert een aantal regels m.b.t. het toekennen van vervoer.  

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van uw gemeente of bij het 

wijkteam. 

 

 Wachtruimte 

Veel ouders brengen en halen hun kind. Wij zijn hier erg blij mee. Het maakt onder meer 

mogelijk dat de jeugdzorgwerkers meer persoonlijk contact met u hebben. 

Onze wachtruimte is klein en bedoeld voor korte opvang. Hiermee graag rekening 

houden. 

 

 Rookbeleid 

De kleine Plantage is een rookvrij pand. Roken is nergens toegestaan met uitzondering 

van de aangewezen rookplek naast het gebouw. Ook willen we iedereen vragen om 

tijdens het wachten op het parkeerterrein niet te roken in aanwezigheid van kinderen. 

 

 Dieet 

Als uw kind een dieet moet volgen dan is het belangrijk om dit goed af te stemmen met 

de groep en de verpleegkundige. De verpleegkundige kan met u meedenken. Alle dieet- 

en speciale voedingswaren geeft u dagelijks vanuit thuis aan uw kind mee voor op de 

groep. 

 

 Medicijnen 

Het kan zijn dat uw kind nu of in de toekomst medicatie gebruikt tijdens zijn/haar verblijf 

op De kleine Plantage. Om misverstanden te voorkomen is voor ons het volgende van 

http://www.enver.nl/
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belang: Medicijnen nooit in het tasje van uw kind meegeven! Deze graag aan de 

medewerkers op de groep geven of aan de medewerkers van de bus.  

Medicijnen, voorgeschreven door een arts, die meegegeven worden zonder een 

apotheeketiket met de naam van uw kind erop, worden uit veiligheidsoverwegingen niet 

aan uw kind gegeven. 

 

De jeugdzorgwerkers zullen u vragen een verklaring te tekenen, waarin u toestemming 

geeft om de medicatie door onze medewerkers te laten toedienen. 

Ook als het gaat om medicatie die niet voorgeschreven is door een reguliere arts 

(bijvoorbeeld door u zelf gekocht bij de drogist), wordt u om een handtekening onder 

een toestemmingsverklaring gevraagd.  

 

Medicijnen kunnen rouleren tussen thuis en De kleine Plantage maar u kunt er ook voor 

kiezen een voorraad mee te geven. Het kan zijn dat uw kind alleen thuis medicijnen 

hoeft in te nemen. Wij horen van u dan graag de naam van de medicijnen, welke arts het 

heeft voorgeschreven en de reden waarom uw kind het krijgt. 

 

 Vaccinaties 

Bij de start van uw kind zal u gevraagd worden om een kopie van het vaccinatiebewijs. 

Aan de hand hiervan wordt bekeken of uw kind voldoende beschermd is. Kinderen die 

niet gevaccineerd zijn worden niet geweigerd, maar wel in beeld gebracht. Op deze wijze 

houden wij zicht op de vaccinatiegraad en kunt u als ouder op tijd geïnformeerd worden 

wanneer dat nodig mocht zijn.  

 

 Kleding 

Bij het spelen met water en zand of buiten worden de kinderen weleens nat en vies. Het 

kan daarom nodig zijn om voor ieder kind een compleet setje reservekleding te hebben. 

Dat wil zeggen één stelletje onder- en bovenkleding en sokken. De groep zal hierover 

met u afspraken maken. 

 

 Feestdagen 

De verjaardag van uw kind wordt in de groep gevierd: uw kind krijgt een 

verjaardagsmuts en krijgt de gelegenheid om te trakteren. Voor de verjaardag zal de 

jeugdzorgwerker contact met u opnemen. Als u een traktatie aan uw kind wilt meegeven, 

dan graag iets kleins kiezen wat de kinderen direct op kunnen eten, een stukje kaas of 

fruit. Een “cadeautje” zoals een ballon, sticker of potlood kan ook.  

 

In de groepen besteden we aandacht aan het Sinterklaasfeest, Kerstmis, en Pasen.  

Bij deze feesten is er alleen aandacht voor het gezellig samen zijn, er is geen 

geloofsovertuiging aan verbonden.  

 

 Schoolreis 

We gaan jaarlijks op schoolreis. U krijgt via de groep vooraf informatie hierover. 

 

 Vakanties en vrije dagen 

Omdat de continuïteit van de behandeling en onderwijs erg belangrijk is gaan wij ervan 

uit dat een kind maximaal drie weken vakantie heeft in een schooljaar.  
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Voor kinderen vanaf vijf jaar geldt de leerplichtwet wat betekent dat zij in principe niet 

buiten de schoolvakanties om vrij kunnen zijn. Als u met uw gezin op vakantie gaat, of 

uw kind kan om andere redenen niet aanwezig zijn, dan vragen wij u dit tijdig te 

bespreken met de jeugdzorgwerkers. Kinderen van 5 jaar die naar de kleuterklas gaan, 

kunnen alleen in de reguliere schoolvakanties vrij krijgen (vanwege de leerplicht). 

 

De kleine Plantage is tijdens de schoolvakanties gewoon geopend. Naast de weekenden 

zijn wij wel een vast aantal dagen gesloten. Deze vaste dagen zijn: 

- Nieuwjaarsdag 

- 2e Paasdag 

- Hemelvaartsdag 

- 2e Pinksterdag 

- Koningsdag (27 april) 

- Bevrijdingsdag (5 mei) 

- 1e en 2e Kerstdag 

 

Naast deze dagen wordt er ieder jaar een aantal extra sluitingsdagen vastgesteld. Dit is 

de dag na Hemelvaart, soms een dag tussen Kerst en Oud en Nieuw of een studiedag. 

Ieder jaar worden alle bijzonderheden verzameld in een brief die u ontvangt bij de 

kennismaking. 

 

 Ziekmelden 

Wanneer uw kind ziek is en hij/zij daardoor niet kan komen dan is het belangrijk dat u 

voor 9.00 uur belt naar De kleine Plantage of een berichtje stuurt naar het 06 nummer 

van de groep. Graag horen wij waarom uw kind thuis is.  

Indien uw kind gebruik maakt van vervoer, belt u zelf met de vervoerder om uw kind 

ziek en ook weer beter te melden. 

 

 Vertrouwenspersoon en klachten 

De vertrouwenspersonen van het AKJ komen op voor de belangen van iedereen die te 

maken heeft met jeugdhulp. Dus ook voor uw belangen als ouder, pleegouder of 

verzorger. Bij de kennismaking met de groep ontvangt u een informatiefolder van het 

AKJ. Graag gaan we met u in gesprek als u niet tevreden bent of klachten heeft.  

 

Meer informatie 

Er worden regelmatig oudercursussen gegeven en informatiebijeenkomsten 

georganiseerd rondom een bepaald thema. Onderwerpen kunnen bv. zijn: 

ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS), maar ook opvoedingsproblemen rondom eten, 

slapen, ziek zijn. U krijgt hier aparte informatie over. 

 

Tijdens de behandeling, hier en thuis, maken we gebruik van video opnamen. Tijdens 

feesten en activiteiten zullen er ook foto’s gemaakt worden. Indien u hier bezwaar tegen 

heeft kunt u dit aangeven bij de trajectbegeleider waarna we dit schriftelijk vastleggen, 

uiteraard houden we rekening met uw wens. Foto’s van de activiteiten kunt u bij de 

groep opvragen. 

 

Heeft u na het lezen van deze Wegwijzer nog vragen? Stel ze dan gerust aan de 

jeugdzorgwerkers van de groep. 


