Therapeutische
peutergroepen
Therapeutische Peutergroepen

het gebied van motoriek, communicatie,
spel, eten en drinken en/of gedrag;

Door beperkingen in hun motoriek en spel kunnen sommige kinderen niet naar de gewone

• waarbij sprake is van een duidelijke leerbaarheid in wisselwerking met de omgeving.

peuterspeelzaal. Deze kinderen hebben extra
begeleiding en therapie nodig, zoals fysio-

Doel

therapie, ergotherapie en logopedie. De therapeutische peutergroepen zijn in Beetsterzwaag

Het doel van de therapeutische peutergroep is

en Leeuwarden.

het bieden van een omgeving waarbinnen uw
kind gestimuleerd wordt om zijn mogelijkheden

Doelgroep

tot bewegen, spel, communicatie, eten en drinken optimaal te ontwikkelen. Om te komen tot

De therapeutische peutergroepen zijn bedoeld

een optimale gezamenlijke begeleiding en

voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 1,5

stimulering van uw kind is afstemming met

tot 4 jaar:

ouders/verzorgers van groot belang.

• als motorische problemen het bewegen
beperken;

Een ander belangrijk doel is om tot een advies

• als er sprake is van een ontwikkelingsachter-

te komen voor vervolgonderwijs vanaf

stand door een combinatie van problemen op

het vierde jaar.

Werkwijze

Tijdens het Revalidatie Doelen Gesprek (RDG)
kunt u met alle betrokken behandelaren

Uw kind komt een aantal dagdelen in de the-

spreken over de inhoud en het verloop van de

rapeutische peutergroep. Deze dagdelen ver-

behandeling. Tijdens de praktische meeloop-

lopen volgens een vaste structuur met aan-

dagen kijkt u mee bij de peutergroep en thera-

dacht voor begeleid spelen, vrij spel, thera-

pieën. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor

pieën en fruit eten. Op de woensdagochtend is

thema-ouderavonden.

het mogelijk om als ouders/verzorgers met uw
kind te zwemmen of muziek te maken. Binnen
het activiteitenprogramma wordt veel aandacht
besteed aan het creëren van een veilige en
overzichtelijke omgeving. Het behandelteam
bestaat uit een revalidatiearts, groepsleiders,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, muziektherapeut, maatschappelijkwerker,
orthopedagoog en een psycholoog.
In overleg met u als ouder/verzorger wordt een
revalidatieplan opgesteld. Eens per vier maanden wordt dit revalidatieplan geëvalueerd en
zonodig bijgesteld. Er vindt genoeg afstemming
met u plaats zodat de behandeling zoveel

Meer informatie
088 580 1580
info@revalidatie-friesland.nl
www.revalidatie-friesland.nl
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mogelijk aansluit op uw vragen en behoeften.

