De kleine Plantage
Voor jonge kinderen met gedragsproblemen en hun ouders

De kleine Plantage
voor jonge kinderen met gedragsproblemen en hun ouders
Het gaat niet goed met uw kind en u als ouder weet het ook niet meer.
Uw kind luistert niet, vindt het moeilijk om zich aan regels en afspraken te houden en
wordt daarbij ook nog eens heel snel boos, omdat hij of zij zich niet goed kan uiten.
Dit gedrag maakt dat uw kind in de groep of klas buiten de boot valt.
De kleine Plantage heeft ruime ervaring in het behandelen van kinderen met
gedragsproblemen. Vanuit deze ervaring kunnen wij uw kind begeleiden en u
ondersteunen.
Alle kinderen zijn wel eens boos en opstandig. Dit hoort bij een gezonde ontwikkeling.
In uw situatie lijkt het echter niet over te gaan en uw kind lijkt te falen op school en in
contact met andere kinderen. Het gedrag van uw kind is een teken dat het niet goed
met hem of haar gaat.
Soms zijn er omstandigheden thuis die de opvoeding extra zwaar maken en u kunt als
ouder het vertrouwen verliezen in uw eigen opvoedingsmogelijkheden omdat de
‘normale’ opvoedingstips niet werken. Door goede begeleiding en behandeling kunnen u
en uw kind vaardigheden leren zodat de klachten verminderen.
HOE WERKT DE KLEINE PLANTAGE?
Bij de start spreken we samen met u af hoe we de behandeling op De kleine Plantage
en thuis vorm geven en voor welke periode.
In de behandelgroep leren wij kinderen om beter om te gaan met regels en gezag en
werken we aan het vergroten van zelfbeheersing, sociale vaardigheden en het zelf
oplossen van problemen. Er worden duidelijke groepsregels gehanteerd en we
benoemen welk gedrag we van de kinderen verwachten. Door middel van
complimenten, beloningen en leerkaarten stimuleren wij kinderen op een positieve
manier.
Onderwijs, met name het plezier in leren, is erg belangrijk en in samenwerking met
leerkrachten van de Piloot is dit in alle groepen aanwezig. Indien nodig kan er verdere
diagnostiek plaatsvinden door diverse onderzoeken en vragenlijsten.
ONDERSTEUNING AAN OUDERS
Samen met u en uw omgeving gaan we aan het werk. Oefenen in opvoeden, grenzen
leren stellen en stilstaan bij ‘hoe nu verder’ zijn thema’s die op diverse manieren aan de
orde komen. Er is ruimte om stil te staan bij uw individuele vragen. Hierbij maken we
gebruik van huisbezoeken en video-opnames.
Aan het einde van de behandeling heeft uw kind vaardigheden opgedaan om in een
vorm van dagbesteding of onderwijs verder te kunnen en heeft u handvatten om de
opvoeding zelf verder vorm te geven.

