
Voor elk kind een passende plek 

Ontwikkelingsgroep   
Ballon in Panningen 

Het is belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Soms gaat dat 
niet vanzelf en heeft een kind extra ondersteuning nodig. PSW Junior kan die 
ondersteuning bieden. In de eigen omgeving van het kind, dicht bij huis. 

Onze passie kent
geen beperkingen ball   n

psw ontwikkelingsgroep Panningen



Ontwikkelingsgroep
In de ontwikkelingsgroep kunnen kinderen vanaf 2 jaar met een ontwikkelingsachter-
stand, gedragsproblematiek, taal- spraakproblematiek en/of verstandelijke beperking
terecht om de doorstroom naar (regulier) onderwijs te vergemakkelijken. Een belang-
rijk uitgangspunt is dat kinderen gebruik kunnen maken van passende kinderopvang
in hun eigen omgeving. Kinderen van de ontwikkelingsgroep ontmoeten de kinderen
van de reguliere groepen. Dit kan tijdens het buiten spelen of in de hal zijn, maar ook
tijdens gezamenlijke activiteiten. Zo kunnen de kinderen van elkaar leren. 

Op maat
Bij PSW Junior staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. Samen met
de ouders kijken we welke hulp het kind nodig heeft en bieden we passende on-
dersteuning, maatwerk dus. De ouders worden nauw betrokken bij de ontwikke-
lingsgroep; het proces van hun kind wordt samen met hen bepaald. De kinderen
krijgen veel aandacht in een kleine groep en worden gericht gestimuleerd in hun
ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van taal en spraak, motoriek, zelfred-
zaamheid of schoolse vaardigheden. De begeleiders gaan op speelse en metho-
dische wijze aan de slag met een kind en worden ondersteund door een
gedragskundige en diverse therapeuten. 

Informatie 
Wilt u meer informatie, een vraag stellen, of advies? Kijk op www.pswjunior.nl of
neem contact met ons op! Wij denken graag met u mee. Of kom eens een kijkje
nemen bij Ontwikkelingsgroep Ballon in Panningen!  

Ontwikkelingsgroep Ballon | Schoutenring 32, 5981 DS Panningen
06 20 74 44 25 | ontwikkelingsgroeppanningen@psw.nl 
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