
 

Welkom op de groep! 
 

De deeltijdbehandeling is onderdeel van het Infantcentrum van Karakter  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alle kinderen die op de deeltijdgroep van 
Karakter komen, komen hier om dingen te leren 
die ze moeilijk vinden. Er wordt bekeken welke 

dingen dat zijn en er wordt samen met de ouders 
een plan gemaakt hoe we hun kind(eren) het 
beste kunnen helpen om deze dingen te leren.  

 
Wie werken er op de groep? 
Wanneer je bij ons op de groep komt spelen en 

leren, word je daarbij geholpen door verschillende 
sociotherapeuten. Het vaste team bestaat uit vijf 
sociotherapeuten. Er zijn elke dag drie 

sociotherapeuten aanwezig. Er is ook ieder 
schooljaar een stagiaire aanwezig. De 
sociotherapeuten zie je het meest op de groep. Zij 

zorgen ervoor dat er in een veilige en prettige sfeer 
gewerkt, gespeeld en geleerd wordt volgens een 
vaste dagstructuur. Een van de sociotherapeuten is 

jouw mentor. Jouw mentor helpt je extra met dingen, 
praat met papa en/of mama over hoe het gaat op de 
groep en komt één keer in de twee weken bij jou 

thuis om te werken aan doelen voor jouw 
behandeling. 
 

Hoe ziet de groep eruit?  
Op de groep is veel speelgoed en 
ontwikkelingsmateriaal. Er is ook een grote tafel 

waaraan we werkjes doen. Ieder kind heeft een eigen 
bak op de groep, waar zijn of haar persoonlijke 
spullen in kunnen, zoals reservekleding, luiers en 

knuffels. Je mag een plaatje kiezen voor jouw eigen 
bak, stoel en kapstok. Je mag de groep bekijken als 
jullie bij Karakter zijn voor het 

kennismakingsgesprek. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hoe verloopt een dag op de deeltijdbehandeling? 
We starten de dag tussen 8:45 en 9:00 aan de grote 
tafel, waar voor ieder kind een werkje klaarligt. Rond 

9:30 mogen alle kinderen een speelactiviteit kiezen in 
de groep. Om 10:00 eten we gezamenlijk fruit (appel, 
peer, banaan, mandarijn, druiven in stukjes) en 

drinken we ranja. Daarna spelen we buiten (of bij  
slecht weer in de gymzaal) tot het middageten. Na 
het eten kiest ieder kind een eigen spelactiviteit. 

Afhankelijk van het weer gaan we ’s middags nog 
een keer naar buiten en om 14:00 is het tijd om naar 
huis te gaan. Alle kinderen gaan voor het fruit eten, 

voor het middageten en voor het naar huis gaan 
allemaal naar de wc en krijgen (zo nodig) een schone 
luier. Voor het middageten en het naar huis gaan 

kijken we samen een filmpje om de overgangen 
rustig te laten verlopen. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

voor ouders 



 

Praktische informatie voor ouders 
 
 
 
Tijden deeltijd 
De deeltijdgroep is open op de volgende tijden: 
Maandag van 8:45 – 14:00 uur 
Dinsdag van 8:45 – 12:30 uur 
Woensdag van 8:45 – 14:00 uur 
Donderdag van 8:45 – 14:00 uur 
U kunt uw kind tussen 8:45 en 9:00 uur naar de 
groep brengen. Wanneer u uw kind komt ophalen, 
mag u in de gang wachten. Uw kind wordt door een 
van de sociotherapeuten naar u toegebracht. 
Bijzonderheden worden op dat moment met u 
gedeeld.  
 
Mentor 
Een van de sociotherapeuten is mentor van uw kind. 
Zij is aanwezig bij het kennismakingsgesprek en bij 
de behandelplanbespreking die één keer in de 6 
weken plaatsvindt. Ook komt de mentor om de week 
op huisbezoek om te werken aan doelen die tijdens 
het kennismakingsgesprek worden opgesteld. Verder 
loopt het contact met de mentor veelal telefonisch en 
via Jouw Omgeving. 
 
Reservekleding 
Het is prettig als u een of twee setjes reservekleding 
in de groep kunt achterlaten voor uw kind. Daarnaast 
is het de bedoeling dat u luiers of andere 
verzorgingsproducten die uw kind nodig heeft (denk 
aan zalf, tandenborstel) meeneemt naar de groep. 
Deze spullen worden bewaard in de eigen bak van 
uw kind. Billendoekjes zijn op de groep aanwezig. 
 
Eten 
Op de groep wordt gezorgd voor het eten en drinken 
voor de kinderen. In de ochtend eten we fruit en 
drinken we ranja of water. Tussen de middag eten 
we brood. Wij hebben daarbij verschillende soorten 
brood, crackers en beleg. Voordat de kinderen naar 
huis gaan krijgen ze nog wat drinken met een koekje 
of rozijntjes. Wanneer er bijzonderheden zijn voor 
wat betreft het eten, geeft u dit dan alstublieft door 
aan de mentor van uw kind. 
 
Slapen 
Bij de deeltijdbehandeling hebben we een 
slaapkamer met vier beveiligde ledikanten. We 
hebben kinderdekbedden. Slaapt uw kind in een 
slaapzak of heeft uw kind een speen en/of 
slaapknuffel/-doekje, wilt u deze dan meenemen naar 
de groep? 
 
 

 
 
 
Ziek 
Wanneer uw kind ziek is dan kunt u dit doorgeven 
aan de sociotherapeuten. Zij zijn te bereiken op 
nummer: 06-21879016. 
 
Medicatie en allergieën  
Indien uw kind medicatie nodig heeft tijdens 
groepstijd, mag u dit afgeven bij de 
sociotherapeuten. Deze bewaren de medicatie en 
geven het op het juiste moment aan uw kind.  
Geeft u alstublieft aan de mentor van uw kind door of 
uw kind een allergie heeft. 
 
Vakantie  
De deeltijdbehandeling gaat ook door in de 
vakanties. Tijdens de zomervakantie kunnen de 
behandeltijden afwijken van de standaard. Hierover 
wordt u tijdig geïnformeerd.  
 
Taxi 
Wanneer uw kind met de taxi naar de groep komt, is 
het van belang dat u dit voor de start van de deeltijd 
regelt. Dit kunt u doen door de gemeente in te 
schakelen. De coördinerend behandelaar kan u hier 
meer over vertellen. Wanneer er bijzonderheden zijn, 
bijvoorbeeld als uw kind ziek is of om een andere 
reden niet naar de groep gebracht of opgehaald moet 
worden door de taxi, is het belangrijk dat u dit zelf 
meldt bij het taxibedrijf. 
 
Privacy 
Om de privacy te beschermen van de kinderen die 
op de deeltijd verblijven, maken alleen 
sociotherapeuten foto’s van de kinderen. Deze foto’s 
worden alleen gebruikt in de afscheidsboeken van de 
kinderen of om u als ouder tussentijds te laten zien 
wat uw kind op de groep heeft gedaan. Wanneer u bij 
vieringen en/of afscheid aanwezig bent op de groep, 
vragen wij u alleen foto’s te maken van uw eigen 
kind.  
 


