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ZON bij OBS de Kreek:
Hinkelenoord 14, Bergen op Zoom
ZON bij BS de Rode Schouw
Rode Schouw 87, Halsteren

Wat is ZON?
ZON staat voor S ch ng Zorg en Onderwijs Nu. Wij zijn een s ch ng voor kinderen
van 0 tot 13 jaar met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De s ch ng
hee als doel een kwalita ef goede ontwikkelingss mula e te bieden. We zien dat
kinderen met een beperking zich het best ontwikkelen tussen hun
lee ijdsgenootjes die regulier onderwijs volgen. Onze missie is daarom om binnen
een school-omgeving kinderen mét en zonder beperking zoveel mogelijk bij elkaar
te brengen. Dit doen we door dagelijks onderling contact te s muleren, zodat
kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren, samen plezier kunnen
hebben en elkaar (leren) waarderen.

Een school die leert dat niemand wordt buitengesloten,
bereidt voor op een samenleving waarin iedereen meetelt!

Betrokken par jen
De werkwijze van S ch ng ZON wordt
momenteel met groot enthousiasme
toegepast op de Brede Basisscholen "De
Kreek" in Bergen op Zoom en “De Rode
Schouw” in Halsteren. Hier huren we
ruimtes en werken we nauw samen met de
leerkrachten van school en begeleiders van
de kinderopvang. Op deze manier kunnen
zorg en onderwijs gecombineerd worden.
Er ontstaan momenten waarop ZON kinderen met lee ijdgenootjes spelen. Op
deze manier worden onze kinderen op maal betrokken en wordt er samen
gebouwd aan een inclusieve maatschappij.

Wat ZON kan bieden voor uw kind.
S ch ng ZON biedt ontwikkelingsgerichte
dagbesteding op Brede Basisscholen “De
Kreek” en “De Rode Schouw”. Ons professioneel team bestaat uit specialisten
(pedagogisch begeleiders, een kinderverpleegkundige, een fysiotherapeut, een
ergotherapeut, een logopedist en een
gedragsdeskundige). Zij worden
ondersteund door stagiaires en
vrijwilligers.

S ch ng ZON s muleert en ondersteunt uw kind in zijn/haar ontwikkeling op
diverse manieren:
• Individuele begeleiding Uw kind krijgt bij ons individuele ontwikkelingsgerichte
begeleiding, individuele doelen, persoonlijke verzorging, verpleging en in
overleg professionele behandeling.
• Zorg op maat Al onze specialisten bundelen graag hun exper se om uw kind
zorg op maat te kunnen bieden. Persoonlijke aandacht vinden we bij S ch ng
ZON erg belangrijk, en daarom kiezen we ervoor om de groepsgroo e per
dagdeel te beperken tot maximaal vijf kinderen.
• Individueel ontwikkelplan We maken graag een
individueel ontwikkelplan voor uw kind met
realis sche doelen. Dit plan wordt twee maal per
jaar geëvalueerd met alle betrokken. Ouders
worden daarbij als de belangrijkste deskundigen
gezien: het gaat immers om uw kind.
• Toepassing van bewezen methodieken ZON
werkt met verschillende methodieken waaronder
De Kleine Stapjes om de ontwikkeling van de
kinderen te volgen en te s muleren.
• Inzet van verschillende communica emiddelen
We s muleren uw kind in zijn/haar communica e
door ondersteunende gebaren, pictogrammen of andere communica emiddelen.
• Contactmomenten met andere kinderen Bij S ch ng ZON wordt ieder kind,
naast de ZON-groep (dagopvang), ook gekoppeld aan een reguliere schoolklas
of peutergroep. Daarnaast komen er kinderen van school structureel bij ZON op
de groep om te helpen of te spelen.
• Buiten spelen We laten uw kind graag buiten spelen met de andere kinderen.
Ook maken we regelma g een wandeling rich ng de winkels, of 'gewoon' om
te genieten van de mooie natuur.

Wat ouders van de ZON groep vinden:
Als ouders van een meisje met het CHARGE syndroom, waren we op zoek naar een
plek voor haar midden in de maatschappij. Bij s ch ng Zorg Onderwijs Nu hebben
we dit gevonden. Ze wordt hier zowel persoonlijk als medisch begeleid en ze hee
de mogelijkheid mee te draaien met kinderen in het reguliere onderwijs.
Ondanks de beperkingen die ze hee , is haar wereld met behulp van deze s ch ng,
een stukje groter geworden.
Ouders van Noortje.
Het mooie van de ZON groep is dat het zowel de speciale aandacht gee die onze
dochter nodig hee en ook zorgt dat onze dochter integreert in een reguliere
basisschool. Hierdoor krijgt ze op zeer jonge lee ijd een goed zelf vertrouwen, zit
ze lekker in haar vel en wordt ze dagelijks spelenderwijs ges muleerd en
uitgedaagd.
Ouders van Lily Jane.
Financiering:
Bij ZON zijn alle meervoudig gehandicapte kinderen (vanaf 5 jaar met leerplichtontheﬃng) van harte welkom. De zorg die ZON biedt wordt bekos gd vanuit de
Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en/of Wet langdurige zorg. Daarnaast wordt
regelma g aan fondsenwerving gedaan om de kinderen op de ZON groep nét dat
beetje extra te kunnen bieden.
Belangrijk om te weten:
Als kleine zorginstelling besteden wij alle gelden die wij
ontvangen aan de zorg voor onze doelgroep. Het
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