PEUTERPLUS GROEP KOKO
KINDEREN OBSERVEREN EN KANSRIJK ONDERSTEUNEN

Voor als er vragen zijn rond de
ontwikkeling van je kind

SOMS VERLOOPT DE ONTWIKKELING
VAN
KINDEREN
NIET
ZOALS
JE VERWACHT EN MAAK JE JE
ZORGEN.

Plaatsing op de peuterplus groep KOKO
is dan een mogelijkheid om antwoorden
te krijgen op vragen die er zijn rondom de
ontwikkeling van je kind.
KOKO is een samenwerking tussen de
peuteropvang van Oink! en M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland). Vanuit de Peuterplus groep is er
samenwerking met Jeugdhulp Friesland,
Alliade, Kentalis, Revalidatie Friesland, de
GGD en Carins.

Het is een groep voor peuters die extra
ondersteuning vragen op de reguliere
peuteropvang van Oink!, en waarbij jij en de
pedagogische medewerkers zich zorgen
maken over de ontwikkeling van je kind.
Hierbij kun je denken aan onrustig en
druk gedrag wat zowel thuis als op het
peuterspelen een negatieve invloed
heeft, bijvoorbeeld op de andere kinderen in de groep. Gedrag wat één op één
begeleiding vraagt maar wat de pedagogisch medewerkers simpelweg niet
kunnen bieden, maar ook stil en teruggetrokken gedrag wat niet te verklaren is.
Eerst wordt je kind gedurende een periode
van 3 tot 4 maanden geobserveerd. In deze
periode wordt je kind dan begeleid door de
pedagogische medewerkers, er wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens het programma van het peuterspelen, met (vrij)
spel, een kringmoment, een activiteit, etc.

Daarbij observeren de pedagogisch
medewerkers de kinderen. Eventueel
worden
aanvullende
onderzoeken
gedaan. Daarom is ook de pedagoog
van M.O.S. onderdeel van het team.
Aan het eind van deze periode krijg je
als ouders een advies voor het meest
passende vervolg voor je kind. Dit kan zijn
terug naar een reguliere locatie voor Oink!,
of basisschool met handvatten voor de
begeleiding door de medewerkers daar.
Maar ook een langer verblijf of plaatsing
in speciaal onderwijs of een andere vorm
van behandeling voor jonge kinderen
als het BEC (Behandel en Expertise
Centrum Jeugdhulp Friesland), het KDC
(Kinderdagcentrum Talant) , de Taaltrein
van Kentalis of de TPG (Therapeutische
Peutergroep ) van de Revalidatie Friesland
kan mogelijk zijn. Samen met jullie als
ouders wordt hierin een keuze gemaakt.

AANMELDING
Toeleiding

KOKO is bedoeld voor peuters, tussen
2 en 5 jaar, die vanuit een voorschoolse
voorziening of de Jeugdgezondheidszorg toegeleid worden naar deze groep.
Ouders en pedagogische medewerkers van de reguliere groep waar de
peuter geplaatst is, of de JGZ kunnen hiervoor contact opnemen met
Martina Hut, de pedagoog van M.O.S.
Zij komt dan langs op de groep en/
of thuis en kijkt samen met jullie als
ouders of plaatsing bij KOKO een
goede mogelijkheid is om antwoorden op jullie vragen te kunnen krijgen.
bij KOKO is plaats voor maximaal 8
kinderen.

Kosten
Ouders betalen voor plaatsing van hun
kind bij KOKO dezelfde ouderbijdrage die
zij op een reguliere locatie van Oink! betaalden.

Openingstijden
Kinderen kunnen bij KOKO terecht op maandag t/m
donderdagmorgen tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Aan
het einde van de ochtend wordt er met de kinderen een
broodmaaltijd gegeten. Deze wordt verzorgd door KOKO.
Kinderen nemen wel zelf hun fruit mee. In de schoolvakanties
is KOKO net als de andere locaties van Oink! gesloten.

TEAM

Het team van KOKO bestaat uit:
Yvonne Langkamp,
pedagogisch medewerker.
Jessica Edwards van Muyen,
pedagogisch medewerker.
Sietske Dansen
pedagogisch medewerker.
Martina Hut, pedagoog M.O.S. en GGD
(Jeugdgezondheidszorg).

Neem voor meer informatie
of het aanmelden van je kind
contact op met Oink! of ga
naar de website www.oink.nl

Adresgegevens
KOKO is gevestigd bij de Skelp
in Drachten.

T 06 - 11 10 86 24
E koko@oink.nl

De Wetterwille 70
9207 BK Drachten

