
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Hierbij weer een gevulde nieuwsbrief. Veel leesplezier! 

 
 

Kwaliteit 
 

Het PLEIN is ISO 9001 gecertificeerd. ISO is een internationaal 
kwaliteitskeurmerk. Een certificaat kun je alleen krijgen na een 

externe audit. In januari 2020 is ons ISO-certificaat verlengd. Er 
zijn zelfs geen tekortkomingen geconstateerd. Het vignet staat op 

de website, onderaan op elke pagina.  
Natuurlijk blijven we niet stilzitten, in ons kwaliteitsteam blijven we 
aandacht besteden aan verdere verbeteringen. Deze kunnen 

worden aangedragen door ouders, cliënten en medewerkers. 
 https://www.ontwikkelcentrumhetplein.nl/ 

 

 

Positieve hertoets Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
 
Vorig jaar heeft de IGJ Het PLEIN getoetst op 27 criteria. Ze beoordeelde hiervan 
11 criteria als voldoende. Bij de hertoets eind 2019 zijn 24 criteria goed 

bevonden. Hier is hard aan gewerkt en Het PLEIN is dan ook trots op deze 
prestatie. 

Van de 3 verbetercriteria die overblijven is inmiddels 1 criterium opgelost, de 
andere 2 criteria (scholingsplan en SMART formuleren doelen) worden in 2020 

opgepakt. 
Het PLEIN wil iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan dit prachtige 
resultaat. 

Het rapport wordt binnenkort openbaar gemaakt op de website van de inspectie: 
https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/documenten  
  

https://www.ontwikkelcentrumhetplein.nl/
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Examens  
 

Januari stond voor scholen maar ook voor ons in het teken 

van toetsen en examens. Een aantal van de jongeren op Het 

PLEIN hebben de afgelopen maanden hard gewerkt en 

konden de nodige IVIO examens maken. Wat hebben ze goed 

hun best gedaan! 

 

 
Thema’s 
 

De maanden januari en februari hebben in het teken 

gestaan van Einstein en Gandhi. Bij ieder thema lezen 

we de boeken van de kleine helden. We hebben het 

deze maanden met de kinderen gehad over de ruimte, 

de planeten en de aarde. Er zijn een aantal proefjes 

gedaan en natuurlijk is er weer het nodige geknutseld. 

Bij het thema Gandhi hebben we mandala’s gekleurd 

en zijn we gaan weven, net zoals de mensen in India 

doen!   
 

 
Naschoolse 
 
De afgelopen periode is er weer allerlei leuks gedaan bij de 

naschoolse begeleiding. Er zijn spelletjes gedaan, gymzaal 

activiteiten, koekjes gebakken, geknutseld en meer. Inmiddels 

zijn er naast de woensdag nu ook op donderdag middag kinderen 

onder begeleiding aan het koken. Bij interesse/meer informatie 

over koken kan er contact opgenomen worden met Debbie of 

Ellen. 

De kinderen van 12 jaar en ouder hebben een eigen naschoolse ruimte en 

programma gekregen waarin ze samen activiteiten doen. Fijn voor de kinderen 

en begeleiding!  

 

Afscheid 

Jeroen heeft eind januari afscheid genomen van Het PLEIN. Jeroen is gaan 

werken bij het Leger des Heils in een woongroep. We wensen hem daar veel 

succes!  

 



Wist je datjes 
 
 

Wist je dat.. 
Julliëtte heeft eind januari haar zwemdiploma A gehaald. 
Gefeliciteerd!  

 
 

 
 
Wist je dat.. 

We ons knutsel atelier vernieuwd hebben? Het is een 
ontzettende leuke mooie ruimte geworden! Voor ons 

atelier plaatsen we meteen een oproepje: Wij zijn 
opzoek naar knoopjes, wol en kleine lappen stof (evt. 
met printjes), heb je deze in huis en wil je ze kwijt 

dan ontvangen wij deze graag!       Eventuele andere 

leuke knutsel materialen zijn ook altijd welkom. 
 

 
 
 

Wist je dat.. 
Basil een keer in de week fietsles krijgt? Hij krijgt dit van Annie Tiekstra van 

Samen Opfietsen. Annie gunt iedereen fiets plezier! Kinderen en volwassenen – 
de een met beperking, de ander met vrees – staan dankzij haar lessen met een 
grote glimlach op de pedalen.  

https://www.ad.nl/amersfoort/annie-deed-theaterwerk-en-geeft-nu-fietsles-
hooooooly-shit-ik-kan-het~a1d8a016/  

 

Fijne voorjaarsvakantie! 
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