Vakantietijd bij Het PLEIN!
Vakantie is heerlijk, maar dit is anders voor de kinderen en jongeren van Het PLEIN. Zes
weken zonder overzicht, verveling omdat ze weinig vrienden hebben, ouders die een deel
van de vakantie moeten werken. Kortom vakantie is niet altijd het feest wat het zou moeten
zijn.
Daarom willen we de vakantieweken bij Ontwikkelcentrum Het Plein onder de aandacht
brengen.
De zomervakantie in onze regio (Midden Nederland) is van 20 juli tot en met 31 augustus. In
deze periode worden zes vakantieweken georganiseerd. De eerste week is inclusief logeren,
de overige weken zijn zonder logeren.
Voor wie zijn de vakantieweken bedoeld?
De vakantieweken zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die behoren tot de doelgroep van
Het PLEIN. Het kan gaan om cliënten die al begeleid worden door Het PLEIN, maar ook
nieuwe kinderen en jongeren zijn welkom, mits ze een indicatie hebben van de gemeente
(jeugdzorg) of een PGB voor langdurige zorg.
Voor de logeerweek van 22 tot en met 26 juli vragen we een bijdrage van de ouders van €
180.
Hoe zien de vakantieweken eruit?
De logeerweek begint op maandag 9 uur en eindigt op vrijdag 16 uur.
De andere weken zijn dagelijks (maandag t/m vrijdag) van 9 tot 17 uur.
Als de kinderen/jongeren een vervoersindicatie hebben, dan worden ze opgehaald en
thuisgebracht, zoals altijd.
Tijdens de vakantieweken wordt er aan sociaal-emotionele doelen gewerkt. Als de
kinderen/jongeren al bekend zijn, dan zijn de doelen al bekend, als het om nieuwe cliënten
gaat, dan vindt er een korte intake plaats om kennis te maken, de vereiste informatie te
verzamelen en samen (maximaal) drie doelen te bepalen.
Tijdens de vakantieweken worden er activiteiten aangeboden op onze locatie waar uit
gekozen kan worden. Eenmaal per week doen we een activiteit buiten de locatie, zoals
bijvoorbeeld zwemmen, de bioscoop. Verder maken we natuurlijk veel gebruik van ons
kunstatelier, de enorme gymzaal, de buitenruimte en de speeltuin bij ons in de buurt. De
vrijdag wordt afgesloten met een lekkere lunch die de kinderen zelf maken.
Meer informatie?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Het PLEIN in Amersfoort (06-31 00 58 62). Op de
achterkant hebben we alvast de meest gestelde vragen beantwoord.
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Een logeerweek duurt van maandag 9 uur tot vrijdag 16 uur. Een week zonder logeren
bestaat uit losse dagen van 9 tot 17 uur.
Wie zorgt voor de maaltijden?
Bij de logeerweek wordt door ons voor de maaltijden en drinken gezorgd.
Bij de andere weken nemen de kinderen en jongeren hun eigen lunch en fruit mee. Wij
zorgen dan voor water en limonade. Alleen op de vrijdagmiddag zorgen wij voor een lunch.
Wanneer kan een kind meedoen aan de vakantieweken?
Het kind zit al bij Het PLEIN. Bij nieuwe kinderen kijken we of het past bij de doelgroep, het
gaat over het algemeen om kinderen/jongeren met een ontwikkelingsachterstand als gevolg
van (L)VB of autisme of kinderen/jongeren met gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Dit
bepalen we samen tijdens een korte intake.
Er moet een gemeentelijke beschikking zijn (Jeugdwet) of een indicatie voor langdurige zorg.
Zijn er extra voorwaarden voor de logeerweken?
In de logeerweek logeren de deelnemers in de gymzaal. Ze nemen zelf een bed, bedlinnen
en handdoeken mee. De extra bijdrage is €180 voor de maaltijden en het slapen. Deze
bijdrage moet 1 week voor het begin van de logeerweek betaald zijn.
Hoe zit het met vervoer?
Als er een vervoersbeschikking is, dan halen wij de deelnemers op en brengen ze naar huis.
Wordt er ook aan doelen gewerkt?
Jazeker! We richten ons in de vakantieperiode op de sociaal-emotionele doelen. Als een
deelnemer niet bekend is bij ons, dan stellen we samen maximaal 3 doelen op.
Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Als een kind/jongere al geplaatst is bij Het PLEIN, dan kan een kind aangemeld worden via
de mail info@hpdm.nl
Als een kind/jongere nieuw is, dan kunt u een afspraak maken via de mail, info@hpdm.nl,
voor een kort kennismakingsgesprek. Tijdens de intake wordt aandacht besteed aan de
bijzonderheden van het kind en de doelen waaraan gewerkt wordt tijdens de vakantieweken.
Bij een PGB wordt een zorgovereenkomst opgesteld.
Zonder beschikking of zorgindicatie (eventueel PGB) kan een cliënt niet meedoen. Een kopie
hiervan moet in ons bezit zijn, voordat gestart wordt.

