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Onze passie kent geen beperkingen



PSW Junior Vrije tijd  
PSW Junior Vrije Tijd biedt gespecialiseerde vrijetijdsbesteding aan kinderen van
4-18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en/of een 
verstandelijke beperking. Vaak kunnen deze kinderen niet deelnemen aan een
reguliere opvang. Centraal staat het bieden van een leuke vrijetijdsbesteding.
Daarnaast kan het doel zijn: het aanleren van sociale vaardigheden of het leren
omgaan met leeftijdgenoten. Ouders en overige gezinsleden worden op deze 
manier tevens tijdelijk ontlast. PSW Junior Vrije Tijd biedt gespecialiseerde 
vrijetijdsbesteding onder begeleiding van professionele medewerkers van PSW. 

Indicatie 
Om deel te nemen aan PSW Junior Vrije Tijd is een indicatie of toewijzing nodig.
Deze wordt in het geval van de Wet langdurige zorg (Wlz) afgegeven door het CIZ
en in het geval van de Jeugdwet door de gemeente (via het Centrum voor Jeugd
en Gezin, sociaal wijkteam, gezinsvoogd of gezinscoach). 

PSW Junior Vrije Tijd heeft 3 onderdelen
Buitenschoolse opvang (BSO) Op welke dagen (van maandag tot en met 
vrijdag) PSW Junior precies buitenschoolse opvang verzorgt, verschilt per regio.
Kijk op de informatiekaart van uw regio welke dagen voor u van toepassing zijn. 
Zaterdagopvang Twee zaterdagen per maand wordt in Roermond, Haelen,
Reuver, Sevenum, Venlo en Weert de zaterdagclub gehouden. De kinderen krijgen van
09.30 uur tot 16.00 uur of 16.30 uur in kleine groepen een ontspannen dagprogramma 
aangeboden. Bij de indeling van de kinderen in de groepen wordt zo goed mogelijk
gelet op de mogelijkheden, interesse en leeftijd. Het programma ziet er elke keer
anders uit, afhankelijk van de wensen van de kinderen, het weer, het seizoen etc.
Vakantieopvang Tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van feestdagen
en in de zomervakantie gedurende twee weken) biedt PSW Junior een gevarieerd
dagprogramma voor thuiswonende kinderen en jongeren van het speciaal 
onderwijs. Tijdig voor iedere vakantie wordt er een flyer of brief verspreid met de
data en een aanmeldingsstrook. Deelname is afhankelijk van de indicatie van uw
kind en het aantal deelnemers. Uw kind kan maximaal 3 dagen deelnemen. De
uiterste inschrijfdatum voor het aanmelden wordt aangegeven in elke flyer. 



Doelstelling PSW Vrije Tijd 
Het aanbieden van ontspannende en pedagogische activiteiten in een veilige om-
geving, die aansluiten op de interesses, mogelijkheden en ondersteuningsvragen
van de kinderen. Een bijkomend doel kan zijn om de thuissituatie te ontlasten.

Aanbod/activiteiten
De nadruk binnen de BSO, zaterdagopvang en vakantieopvang ligt op gezelligheid
en ontspanning in een sfeer waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. In een 
veilige en ontspannen omgeving wordt er ook aan gewerkt dat het kind zich 
verder kan ontwikkelen. De invulling van de opvang kan per dag en per kind 
verschillen. Regelmatig worden er groepsactiviteiten georganiseerd. 
Pedagogische medewerkers van PSW Junior verzorgen de opvang. Deze 
medewerkers zijn allemaal zorg gerelateerd geschoold. Voorbeelden van 
activiteiten die aangeboden worden: muziekactiviteiten, kookactiviteiten, knutselen,
bewegingsactiviteiten, wandelingen maken, speeltuinbezoek etc.
Ieder kind krijgt een persoonlijk begeleider, die verantwoordelijk is voor de 
coördinatie en uitvoering van de zorg en begeleiding van het kind.

Vervoer
BSO Als de BSO in hetzelfde schoolgebouw is, worden de kinderen na schooltijd
opgevangen door de PSW medewerkers van de BSO. Verder dienen ouders het
vervoer naar de BSO en terug naar huis zelf te regelen. In sommige gemeenten
kan schoolvervoer worden aangevraagd om de kinderen van school naar de BSO
te brengen.
Zaterdag- en vakantieopvang
Voor de zaterdag- en vakantieopvang dienen ouders zelf voor vervoer te zorgen.
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Openingstijden
BSODe tijden van de buitenschoolse opvang verschillen per regio. U vindt de tijden
voor uw kind op de informatiekaart van uw regio. 
Zaterdagopvang Ook de tijden van de zaterdagopvang verschillen per regio.
De inlooptijd verschilt van 09.15-10.00 uur, de eindtijd van 16.00-16.30 uur. Kijk
voor de exacte tijden op de informatiekaart van uw regio. 
Vakantieopvang Inloop van 08.30 – 09.00 uur. Kinderen dienen opgehaald te
worden tussen 16.00 en (uiterlijk) 16.30 uur. Uitzondering is de vakantieopvang
van Heikei. Deze duurt van 09.30-16.00 uur. 

Vragen of meer weten?
Voor meer informatie of vragen over de buitenschoolse opvang én zaterdagopvang
kunt u via dit mailadres terecht bij de medewerkers van de buitenschoolse opvang in
uw regio. Elke regio heeft een informatiekaart met de tijden waarop de medewerkers
telefonisch beschikbaar zijn.
bsoRoermond@psw.nl
bsoMER@psw.nl (Maasgouw, Echt-Susteren-Roerdalen)
bsoWeert-Nederweert@psw.nl
zaterdagclubLeudal@psw.nl 

Voor meer informatie over de vakantieopvang kunt u mailen naar het mailadres
van uw woonplaats/regio:
vakantieopvangRoermond@psw.nl
vakantieopvangMER@psw.nl (Maasgouw, Echt-Susteren-Roerdalen) 
vakantieopvangWeert-Nederweert@psw.nl
vakantieopvangLeudal@psw.nl
vakantieopvangHeikei@psw.nl (voor kinderen die meer zorg vragen)
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