Hulp op
school

Daghulp

Is jouw kind tussen de 0 en 12 jaar en maak jij je zorgen over
zijn of haar ontwikkeling? Vraag je je af hoe jouw kind beter
kan leren spelen met leeftijdsgenootjes? Of welke vorm van
onderwijs het beste bij hem of haar past? Bij daghulp onderzoeken we je kind en helpen hem of haar zoveel mogelijk in
zijn of haar eigen omgeving.
Hoe helpen we jou en je kind bij daghulp?
• We bekijken het gedrag van je kind.
• We versterken de sociaal-emotionele ontwikkeling.
• We stimuleren de taal-, spraak- en/of motorische ontwikkeling.
• We geven je praktische adviezen over de zorg voor en opvoeding
van je kind.
• We adviseren je over welke school bij jouw kind past en bespreken samen
welke hobby’s goed voor je kind kunnen zijn.

Eerst onderzoek
We voeren meestal eerst een onderzoek bij je kind uit. Een team met
verschillende specialisten bekijkt zijn of haar gedrag en geeft op basis
daarvan advies. Bijvoorbeeld over welke hulp en wat voor onderwijs het
beste is voor je kind. Het onderzoek duurt tussen de zes weken en drie
maanden.

Hulp op de plek waar jouw kind is
Onze hulpverleners komen bij voorkeur naar de plek waar jouw kind is.
Bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, op school of
bij de sportclub. Zo kunnen we je kind observeren en helpen in een
vertrouwde omgeving.

Ook hulp voor jou
Ook jij krijgt thuis ondersteuning. We bespreken de vorderingen die je kind
maakt. En we horen natuurlijk ook graag van jou hoe jij vindt dat het met je
kind gaat.

Wat is het doel van daghulp?
Het doel van daghulp is dat jullie na de hulp zelf verder kunnen.

Voor welke leeftijd is daghulp?
Voor kinderen van 0 - 12 jaar.

Hoe lang duurt de hulp?
We proberen de doelen binnen een half jaar te behalen.

Wat kost daghulp?
De gemeente betaalt deze hulp. Het kost je niets.

Vormen van daghulp
Hulp in de omgeving van jouw kind: voor 0-12 jaar
Onze hulpverlener gaat naar je kind toe om hem of haar te helpen.
Hij of zij werkt samen met de medewerkers op de locatie waar jouw kind
onze hulp krijgt, zoals de leidsters op het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, de leerkrachten op school of de coach de sportclub. De hulpverlener
biedt jullie ook hulp thuis.

Ondersteuning op een reguliere groep: voor 0-4 jaar
Heeft jouw kind net iets meer ondersteuning nodig dan jullie eigen kinderdagverblijf kan bieden? Dan kan je kind naar een van de kinderdagverblijven
waar Jeugdformaat daghulp biedt. In Den Haag is dat bijvoorbeeld op drie
locaties van Dak kindercentra. In andere gemeenten zijn dat andere kindercentra. Je kind zit hier op een gewone groep. Een pedagogisch medewerker
van Jeugdformaat is vier uur per dag aanwezig om extra ondersteuning te
bieden.

Specialistische groep: voor 0-4 jaar
Is extra ondersteuning in een reguliere groep voor jouw kind niet genoeg?
Dan hebben we in Voorburg een locatie waar we daghulp bieden. Op deze
groep zijn de hele dag pedagogisch medewerkers van Jeugdformaat
aanwezig. Je kind krijgt hier veel individuele aandacht van de pedagogisch
medewerkers. Daarnaast doet je kind ook mee aan groepsactiviteiten.
Deze specialistische groep is drie dagen per week open.

Specialistische combinatiegroep daghulp en onderwijs:
voor 4-7 jaar
Heeft jouw kind moeite met leren? Loopt het contact met andere kinderen
en volwassenen soms moeizaam? En is extra ondersteuning in de klas niet
voldoende voor je kind? Dan bieden we samen met een aantal scholen
specialistische combinatiegroepen daghulp en onderwijs. Er is een combinatiegroep in Delft en in Den Haag.

Jeugdformaat
Jeugdformaat biedt jeugd- en opvoedhulp in Delft, Den Haag, LeidschendamVoorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Jaarlijks begeleiden en ondersteunen
wij ruim 7.000 gezinnen en bijna 1.100 pleeggezinnen.

Hoe kom je bij ons terecht?
Voor onze hulp heb je een verwijzing nodig. Verschillende verwijzers kunnen
daarbij helpen, zoals onder meer het Centrum voor Jeugd en Gezin en jouw
huisarts. Wij helpen je verder.

Heb je vragen? 				
Neem contact met ons op.		
088 352 00 00				
06 46 76 40 66				
info@jeugdformaat.nl
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