BSO+
BSO+ is een samenwerking tussen kinderopvang, (speciaal)basisonderwijs en Juvent.
Voor wie
De BSO+ biedt buitenschoolse begeleiding of behandeling
voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar met ontwikkelings- en/
of gedragsproblemen en / of een licht verstandelijke beperking.
Kinderen die naar de BSO+ komen, hebben ondersteuning
nodig bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, omgaan met frustraties en oplossend vermogen.
Zij hebben meer structuur nodig dan een reguliere BSO kan
bieden.
Doel
De BSO+ biedt een laagdrempelige vorm van begeleiding en/
of behandeling waardoor het kind in een vroegtijdig stadium
extra zorg krijgt. Kinderen die naar de BSO+ gaan, kunnen op
een leuke, gestructureerde en zinvolle manier vrije tijd besteden
en sociaal emotionele vaardigheden vergroten. Hiermee worden
ernstigere problemen en intensievere vormen van hulp vaak
voorkomen.

Meer informatie
Neem contact met ons op als u denkt dat uw kind beter tot
zijn of haar recht komt in de BSO+ groep. Als blijkt dat uw
kind past in deze plusgroep, volgt het regelen van de financiering en wordt besproken of u in aanmerking komt voor een
zorgopdracht.
Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met
één van de BSO+ locaties of kijk op de website van Juvent.
www.juvent.nl • info@juvent.nl
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Hoe werkt het?
Op de BSO+ kunnen maximaal twaalf kinderen terecht. Daarnaast krijgt elk kind een persoonlijk begeleider die, samen met
een gedragsdeskundige van Juvent, de voortgang bewaakt en
het aanspreekpunt is voor kind en ouders.
Dagelijks staan er leuke activiteiten op het programma. De dag
is voorspelbaar waardoor het kind zich veilig voelt in deze
omgeving. Daarnaast is de ruimte rustig ingericht en zijn er
vaste speelplekken. Naast een groepsgerichte aanpak, is er
volop aandacht voor één op één begeleiding. Er is een nauwe
samenwerking tussen school, ouders en de BSO+.

Locaties
• BSO+ Hulst, Koolstraat 17, Hulst, 0114-310779
(SBO de Brug en kinderopvang Zeeuws Vlaanderen)
• BSO+ Middelburg, Grevelingenstraat 8, Middelburg,
06-42769118 (SBO het Springtij en Kinderopvang Walcheren)
• BSO+ Terneuzen, Jacob Catsstraat 9, Terneuzen.
	06-10216247 (SBO de Springplank en kinderopvang Zeeuws
Vlaanderen)
• BSO+ Goes, Evertsenstraat 100, Goes, 0113-760359
(SBO de Tweern en kinderopvang Kibeo)
• BSO+ Zierikzee, Grachtweg 8, Zierikzee, 06-22607553 (Juvent)
en 06-83523301 (Kibeo) (b.g.g: 0113-237066)
(SBO de Meie en kinderopvang Kibeo)
• BSO+ Vlissingen, Pablo Picassoplein 127, Vlissingen,
06-48456768 (Kinderopvang Walcheren)

