Kinderdagcentrum Meander
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?
Kinderdagcentrum Meander is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een
ernstige meervoudig beperking, voor wie naar school gaan niet mogelijk is.
Op Meander wordt met jouw kind gekeken naar wat hij of zij nodig heeft om een ﬁjne dag te
hebben; hoeveel activiteiten en prikkels passen daarbij? Wat is een ﬁjne manier om contact
te hebben of te communiceren? En wat is er nodig om te herstellen van een activiteit?
Presteren is op Meander minder van belang. We kijken vooral naar waar je kind blij van wordt;
daarvan doen we meer! De activiteiten die je kind spannend vindt, bieden we heel gedoseerd
en in een veilige context aan. Zo kunnen de kinderen meer beleven en komen zij – binnen hun
mogelijkheden en in een eigen tempo – verder.
Het gespecialiseerde team met begeleiders, gedragskundige en
therapeuten zet in op ruimte voor ontwikkeling en plezier, afgewisseld
met rust, nabijheid, duidelijkheid en structuur.

We werken nauw samen met de mensen die het kind als geen ander kennen: de ouders.
Samen werken we – volgens de LACCS visie – aan een ‘goed leven’ en creëren we de daarbij
best passende omgeving en bejegening.
De LACCS visie betekent dat we ons richten op vijf gebieden: lichamelijk welzijn, alertheid,
contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding.
De activiteiten die we aanbieden richten zich op beleven, betrokken zijn en ontwikkelen.
Het programma sluit aan op de dagelijkse praktijk en de thema’s die voor de kinderen
belangrijk zijn. We maken gebruik van rituelen en symbolen, waarmee we duidelijkheid,
voorspelbaarheid en houvast bieden.
De persoonlijk begeleider en gedragskundige bespreken en evalueren het programma
regelmatig met de ouders.

De groepen
Het Kinderdagcentrum is er voor kinderen tussen de 0 en 23 jaar. De groepen bestaan uit
maximaal zes kinderen. Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met de leeftijd
en de ontwikkelingsfase van de kinderen.

Het team
De medewerkers bij Meander zijn gespecialiseerd in het werken op een Kinderdagcentrum met
kinderen met een ernstige meervoudige beperking.
De begeleiders en gedragskundige van het Kinderdagcentrum werken nauw samen met behandelaren, waaronder logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en muziektherapeuten.
Kinderdagcentrum Meander
Kemperbergerweg 139a, 6816 RP Arnhem
088-377 99 65
Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl
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