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Specialistische buitenschoolse opvang (SBSO)
Onze SBSO is een specialistische buitenschoolse opvang voor kinderen tussen 4 en
12 jaar, die vastlopen in de reguliere buitenschoolse opvang. Het is een specialistische
opvang voor kinderen met een vorm van autisme, ADHD of andere ontwikkelings- en
gedragsproblemen. Binnen onze opvang staat het samenspelen en contact maken met
leeftijdgenootjes centraal.

Opvang in een kindvriendelijke omgeving
We vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen en met plezier naar de opvang
komen. Voor ouders biedt onze SBSO, naast opvang tijdens werktijd, ook een ontlasting
van de thuissituatie.
We werken met geregistreerde professionals in de jeugdzorg. Ouders kunnen daarom
vertrouwen op jarenlange ervaring en grote deskundigheid rondom de opvang en
begeleiding van kinderen met speciale ontwikkelingsvragen.
We hebben twee locaties. Op de locatie aan de Tapirstraat in Nijmegen komen met name
de jonge kinderen en op onze locatie in Ubbergen komen oudere kinderen. In een groep
zitten maximaal tien kinderen. De activiteiten die we aanbieden, stemmen we af op de
leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.
De groepsruimten zijn aangepast aan de behoeften van de kinderen met binnen meerdere
plekken om te spelen. Ook buiten is er veel speelruimte op.
Onze SBSO heeft jeugdzorgwerkers die op vaste dagen werken. Voor het kind zijn er dus
altijd vertrouwde gezichten. Naast de deskundige kindgerichte en positieve benadering,
zorgen de jeugdzorgwerkers voor een veilige en warme omgeving, met een duidelijk ritme
en structuur.

Hoe ziet een middag SBSO eruit?
De kinderen kunnen maandag t/m vrijdag bij ons terecht, van 14.15 tot 18.00 uur. De
middagen hebben een vaste indeling om de kinderen duidelijkheid en structuur te bieden:
binnenkomst > vrij spelen > drinken > vrij spelen > fruit eten > groepsactiviteit/vrij spelen
Er is veel tijd voor vrij spelen, waarbij we de kinderen begeleiden in het spel, bijvoorbeeld
met afspraken maken en met rekening houden met de ander.

Hoe komen de kinderen naar de SBSO?
We spreken met de ouders af hoe de kinderen naar de SBSO komen, bijvoorbeeld:
• kinderen worden door ons opgehaald bij hun school (De Tapir, De Bron, De Berg of
De Windroos De Goffert);
• kinderen lopen zelf naar de SBSO;
• kinderen komen met de taxi naar de SBSO.
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Specialistische buitenschoolse opvang voor kinderen tussen
4 en 12 jaar, die vastlopen in de reguliere buitenschoolse opvang.
Voor ouders biedt onze SBSO met gespecialiseerde aanpak, naast
opvang tijdens werktijd, ook een ontlasting van de thuissituatie.
Er is veel tijd voor vrij spelen, waarbij we de kinderen begeleiden
in het spel, bijvoorbeeld met afspraken maken en met rekening
houden met de ander.

Informatie en aanmelding
Met vragen over de specialistische buitenschoolse opvang en over het aanmelden, kunt u
terecht bij ons Entreeteam en de medewerkers van de SBSO. Zij leggen graag uit hoe een
aanmelding gaat en helpen u op weg.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen
aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen ook
aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met een gemeentelijke beschikking zijn er aan onze specialistische BSO geen kosten
verbonden. Ouders hoeven dan ook geen eigen bijdrage te betalen.

Locaties
SBSO Tapir		
Tapirstraat 2		
6532 AL Nijmegen

SBSO Hengstdal & De Beuk
Hengstdal 6.4
6574 NA Ubbergen

Contact

Telefoon
E-mail
Internet

088 356 30 00
entreeteam@entrealindenhout.nl
entrealindenhout.nl
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