
>  VOOR WIE?
Als je merkt dat je peuter zich anders ontwikkelt dan andere 

 kinderen, wil je graag dat je kind mee kan doen met andere 

 kinderen. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van een taal- of ont-

wikkelingsachterstand of meervoudige problematiek. Als jouw 

kind iets meer aandacht nodig heeft, kun je terecht bij de peuter-

behandelgroep Korenbloem in Nijkerk. De groep bestaat uit 

maximaal 7 kinderen per dag met 2 begeleiders en is 5 dagen per 

week open. 

>
  WAT BIEDEN WE?

Bij de Korenbloem heeft je kind een veilige en levendige speel- en 

leeromgeving. Ons team van ervaren begeleiders besteedt veel 

aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. We leren 

spelen, delen en op hun beurt wachten. Ook stimuleren we  

de cognitieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de grove en  

fijne motoriek en de spraak-taalontwikkeling. Dit gebeurt in 

 individuele en groepsactiviteiten, afgestemd op de mogelijk-

heden en behoeften van jouw kind. We ondersteunen alle 

 activiteiten met gebaren, foto’s en/of pictogrammen. 

Maak je je als ouder zorgen om je kind en lijkt de ontwikkeling anders te verlopen dan bij leeftijdsgenootjes? 
Bij peuterbehandelgroep Korenbloem vind je een veilige plek waar je kind plezier heeft en zijn talenten ont-
wikkelt. Want ieder kind is uniek en heeft recht om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in zijn eigen tempo.
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>  VEEL CONTACT MET OUDER
Als ouder/verzorger heb je dagelijks persoonlijk contact met de 

begeleiders. Daarnaast stelt de gedragsdeskundige van de 

Korenbloem samen met jou en de therapeuten en begeleiders 

een behandelplan op. Elke 3 maanden wordt het behandelplan 

geëvalueerd en tussentijds worden de bevindingen van de 

 begeleiding en therapeuten over jouw kind met jou afgestemd. 

>  HET TEAM RONDOM JE KIND
Op de peuterbehandelgroep ziet je kind bekende gezichten van 

gespecialiseerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er een 

expertiseteam van o.a. een gedragsdeskundige, logopedist, 

 ergotherapeut, muziektherapeut en kinderfysiotherapeut. Zij zien 

de kracht van je kind en kijken samen met jullie als ouders hoe de 

ontwikkeling van je kind zo optimaal mogelijk gestimuleerd kan 

worden.

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

Voor aanmelden of informatie kun je contact opnemen met het Klantbureau van Amerpoort via telefoonnummer 035 647 52 52 of 

klantbureau@amerpoort.nl. 

Om in aanmerking te komen voor deze behandelgroep heeft je kind een beschikking nodig van het gebiedsteam. Hoe dit in zijn werk 

gaat kun je navragen bij de gebiedsteammedewerker van de gemeente of bij Amerpoort. 
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