
Gespecialiseerde BSO de Wekerom 
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. 
Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Wij ondersteunen 
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee 
kunt doen in de samenleving.  Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.    

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Waar en voor wie?

De Wekerom biedt gespecialiseerde buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 
4 t/m 12 jaar, met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking of een 
chronische ziekte. 

Ontspanning en plezier met leeftijdgenoten staat voorop. Met een duidelijke structuur, 
kennis van de beperking en vaste begeleiders bieden we een veilige en vertrouwde omgeving. 
De pedagogisch medewerkers werken met jouw kind aan persoonlijke leerdoelen, zoals het 
vergroten van zijn of haar zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Heeft je kind medische 
verzorging nodig? De pedagogisch medewerkers zijn geautoriseerd voor de benodigde 
verpleegkundige handelingen.

Wij werken nauw samen met speciaal (basis) onderwijs de Lichtenbeek in 
Arnhem en zijn gevestigd op hetzelfde terrein. De kinderen kunnen hier 
volop gebruik maken van de vele speelmogelijkheden. 

Wil je met je kind eens komen kijken? Jullie zijn van harte welkom!



Gespecialiseerde BSO de Wekerom

Wekeromseweg 8, 6816 VS Arnhem

026-483 37 74 (bereikbaar tijdens openingstijden)
buitenschoolseopvang@siza.nl

Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl

Openingstijden

De buitenschoolse opvang sluit aan op de schooltijden:
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 15.15 tot 17.15 uur. Op deze dagen is de 

opvang te verlengen tot 18.45 uur, waarbij je kind bij ons een warme maaltijd nuttigt. 
• Woensdag van 12.30 tot 16.15 uur

Tijdens vakantie en studiedagen, m.u.v. feestdagen, kunnen wij opvang bieden van 8.00 tot 
18.00 uur. In de zomer zijn wij de eerste drie weken van de schoolvakantie geopend.

Iedere laatste zaterdag van de maand zijn wij geopend van 9.00/9.30 tot 16.00/16.30 uur.

Begeleiding groep

Als je gebruik wilt maken van de gespecialiseerde buitenschoolse opvang heeft je kind een 
beschikking van de gemeente nodig voor begeleiding groep. Heb je een PGB voor je kind? 
Dan gaan wij graag met je in gesprek over de mogelijkheden. 

Vervoer

Het vervoer kun je zelf verzorgen. Het is ook mogelijk dat wij voor jullie afspraken maken met 
een vervoerder. Wij denken graag met jullie mee.
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