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Maak kennis met

KDC Schuttersplein

Wat is Schuttersplein?
Kinderdagcentrum Schutterplein is sinds oktober
2016 officieel geopend. Maar hiervoor kende u het
waarschijnlijk al als Kinderdagcentrum Rollebol. Dit
kinderdagcentrum in Gorinchem heeft meer dan veertig jaar ondersteuning geboden aan kinderen met een
verstandelijke en/of meervoudige beperking. Na de
verhuizing naar het nieuwe pand kreeg de locatie een
nieuwe naam: Schuttersplein. Schuttersplein is een
multifunctioneel gebouw waarin verschillende kindgerelateerde organisaties gehuisvest zijn: reguliere
kinderopvang, regulier onderwijs, speciaal onderwijs
en dus ook het KDC van Syndion. Het KDC heeft verschillende groepen waar de kinderen ondersteuning
krijgen van ervaren begeleiders. Alle groepen werken
met een duidelijk dagprogramma waar verschillende
ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Ieder kind
binnen het kinderdagcentrum heeft een eigen plan. In
dit ondersteuningsplan staan o.a. de hulpvraag, beeldvorming, de doelen en afspraken hierover beschreven. Activiteiten worden zowel individueel als in de
groep aangeboden. Denk hierbij aan bewegingsspelletjes, kringactiviteiten of werken op de computer. Naar
gelang de vraag kunnen ook andere disciplines worden ingezet zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut,
gedragskundige, logopedist of muziektherapeut. De
begeleiders zijn geautoriseerd voor medische handelingen. In het gebouw zijn meerdere faciliteiten waarvan de kinderen en begeleiders gebruik maken zoals
een snoezelruimte, zand/water ruimte, gymzaal en
buitenruimte. Zo kunnen de kinderen spelend leren.

KDC Schuttersplein iets voor uw kind?
Heeft uw kind gespecialiseerde ondersteuning nodig?
Zoekt u een kinderdagcentrum waarin ruimte is voor
spelen en leren én er contact is met kinderen zonder
beperking? Neem vrijblijvend contact op met het Cliëntservicebureau van Syndion. We kunnen dan een afspraak maken zodat u een kijkje op een van de groepen
kunt nemen. U kunt dan alle vragen stellen die u heeft.

Benieuwd naar ons KDC?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

