
Don Bosco biedt speciale begeleiding voor kinderen en hun ouders die 
extra ondersteuning nodig hebben. Dit doen we door activiteiten aan te 
bieden in een veilige omgeving waarbinnen de kinderen vooral kunnen 
spelen met elkaar. Tijdens het spelen begeleiden onze pedagogisch mede-
werkers de kinderen in datgene wat ze moeilijk vinden; bijvoorbeeld voor 
jezelf durven opkomen, samenspelen, vertrouwen hebben in jezelf en de 
ander of minder snel boos worden. Zo krijgen ze de kans en de ruimte om 
te oefenen, fouten te maken en uiteindelijk te leren.  

Naast het begeleiden van de kinderen is er ook aandacht voor de ouders. 
Zij kunnen bij ons terecht voor vragen, adviezen en ondersteuning, maar 
ook om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. 

Bij Don Bosco vinden wij persoonlijk contact, warmte, respect en samen-
werken erg belangrijk. Don Bosco wil graag een tweede thuis zijn voor het 
hele gezin.  

Activiteiten 

Kinderen van 1,5 tot 4 jaar  

Peuterplus 

Kinderen van het (speciaal) basisonderwijs  

Begeleiding na school 
Huiswerkbegeleiding 

Ouders /Gezin 

Themabijeenkomsten 
Groepsbijeenkomsten 
Opvoedingsondersteuning bij grote en kleine vragen 



Peuterplus  Don Bosco biedt 2 dagdelen in de week begeleiding aan peuters.  
Op dinsdag– en donderdagmorgen van 9.30—12.30 uur bieden wij begeleiding aan peuters vanaf 1,5 
jaar. We spelen en knutselen met de kinderen waarbij er aandacht wordt geschonken aan de ontwik-
keling van het kind, zoals: taalontwikkeling, spelontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling. De groep wordt bewust klein gehouden zodat er veel individuele aandacht is 
voor de peuters. 
Elke peuter heeft een eigen mentor waar regelmatig gesprekken mee zijn over de vorderingen van de 
peuter. Zo wordt de ontwikkeling van het kind besproken, kunnen adviezen gegeven worden en kun-
nen de ouders aangeven of ze het fijn vinden om extra ondersteuning in de thuissituatie te krijgen. 

Begeleiding na school  Na schooltijd en in vakanties bieden wij begeleiding aan basisschoolkinderen. 
We bieden activiteiten aan die aansluiten bij de (hulp)vraag van de kinderen. Tijdens de activiteiten  
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het kind, zoals: de motorische ontwikkeling, de sociaal-
emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Pas wanneer kinderen zich veilig voelen kan er 
gewerkt worden aan het zelfvertrouwen. We werken in kleine groepen zodat het mogelijk is dat kin-
deren in een veilige situatie kunnen oefenen met datgene wat ze moeilijk vinden.  
Elk kind heeft een eigen mentor waar regelmatig gesprekken mee zijn over de vorderingen van het 
kind. Zo wordt de ontwikkeling besproken, kunnen adviezen gegeven worden en kunnen de ouders 
aangeven of ze het fijn vinden om extra ondersteuning in de thuissituatie te krijgen. 

Huiswerkbegeleiding 
De kinderen die na schooltijd bij Don Bosco komen kunnen tevens gebruik maken van onze huiswerk-
begeleiding. Dit kan wanneer het kind moeite heeft met een bepaald vak of wanneer het voor de ou-
ders moeilijk is om het kind te helpen.  

Themabijeenkomsten 
Eén keer in de 2 maanden is er bij Don Bosco een themabijeenkomst in samenwerking met GGD West-
Brabant. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er informatie gegeven en worden ervaringen uitgewisseld 
over een bepaald thema rondom opvoeden.  

Groepsbijeenkomsten  
Elke dinsdagochtend van 9.00—11.00 uur is er een groep voor ouders. Tijdens deze ochtend kunnen 
ouders in aanwezigheid van een pedagogisch medewerker ervaringen uitwisselen met elkaar, vriend-
schappen opbouwen, is er advies of een luisterend oor en is er ruimte om creatief bezig te zijn. De 
ouders kunnen hun kindje meenemen, deze kinderen worden opgevangen door een stagiaire of vrijwil-
liger, zodat de ouders even ontlast zijn en tijd hebben voor zichzelf. 

Ondersteuning van het gezin bij grote en kleine vragen (opvoedingsondersteuning) 
Don Bosco kan ondersteuning bieden bij grote en kleine vragen. Deze ambulante begeleiding  kan op 
afspraak bij Don Bosco zelf, maar kan ook bij de ouders thuis. De ondersteuning is gericht op de opvoe-
ding en ontwikkeling van het kind. Er is ook ruimte om samen naar andere vragen of problemen te 
kijken die invloed hebben op de ontwikkeling van het  kind (bijvoorbeeld vragen rondom vrijetijdsbe-
steding of bij financiële zorgen). 

Kinderen van het (speciaal) basisonderwijs (4-12 jaar) 

Kinderen van 1,5 tot 4 jaar   

Ouders / gezin 


