
Speel-leergroepen voor 
kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand 
Die eerste jaren: zo belangrijk voor 
de ontwikkeling van je kind!



Kinderen met een 
ontwikkelings
achterstand of 
beperking ontwikke
len zich anders dan 
andere kinderen.  
Bij Cello Kind, Gezin 
& Jeugd ondersteu
nen en begeleiden 
we kinderen en jon
geren van 0 tot 23 
jaar én hun ouders in 
het dagelijks leven. 
Speciaal voor ouders 
van jonge kinderen 
bieden wij in de 
speelleergroepen 
van Early Bird  
ondersteuning om 
de ontwikkeling van 
je kind te stimuleren.

Vraag jij je ook wel eens af op welke 
vaardigheden je zou kunnen oefenen?  
Welke vorm je daarvoor kiest? En welk 
speelgoed je zou kunnen gebruiken?  
Wij geven je gericht advies. Voor wie 
spelenderwijs bezig wil zijn met de 
ontwikkeling van het jonge kind is de  
ouder-kind speelgroep en de 
schoolvoorbereidende groep heel  
geschikt.

Die eerste jaren: zo belangrijk voor 
de ontwikkeling van je kind!



Ouder - kind speelgroep
In de ouder - kind speelgroep van Early Bird ga je actief met je kind aan 
de slag. Hier leer je hoe je spelenderwijs de vroegtijdige ontwikkeling 
van je kind stimuleert. Jij en je kind kunnen hier al terecht vanaf zes 
we ken na de geboorte tot het vijfde levensjaar. Je oefent samen met 
andere ouders en kinderen en zodoende leren jullie ook andere gezinnen 
kennen. Je kunt ervaringen uitwisselen en een netwerk opbouwen. 
Dege ne die de speelgroep begeleidt is zelf moeder van een kind met een 
ontwikkelingsachterstand. Zij informeert, adviseert, begeleidt je en geeft 
je praktische tips.
 

Gezien en gehoord
In de ouder-kind speelgroep geef je één ochtend per week ongestoord 
en onder deskundige begeleiding extra aandacht en stimulans aan 
de ontwikkeling van je kind. We gebruiken daarbij werkvormen en 
materialen vanuit logopedie, fysiotherapie en psychologie die je ook 
thuis kunt toepassen. Zo is er aandacht voor grof en fijn motorische 
vaardigheden, taal- en spraakontwikkeling, concentratie en sociale  
en persoonlijke vaardigheden. Met de begeleiders en andere ouders 
wissel je ervaringen uit. Langzaam word je wegwijs gemaakt in zorgland.

School voorbereidende groep
Bij Early Bird bereiden wij je kind ook voor op naar school gaan.  
In de schoolvoorbereidende groep raakt je kind vanaf de leeftijd van 
ongeveer drie jaar in een kleine groep, zonder jou, vertrouwd met  
spel- en werkvormen die op de basisschool worden aangeboden.  
De manier van werken sluit aan bij hoe het er op een basisschool aan 
toe gaat. We bieden ook de toekomstige leerkrachten van je kind de 
mogelijkheid om bij ons te komen kijken en geven desgewenst advies.
 

Meer weten over Early Bird?
Bezoek onze website www.cello-zorg.nl of bel met Cello Zorgwijzer 
088 345 11 11. Het is mogelijk om vrijblijvend een ochtend mee te doen 
om kennis te maken en te zien of Early Bird bij jullie past.

Fatma:

“De ouder-kind speelgroep heeft Yaren en ons veel gebracht. Yaren 
gaat er met plezier naar toe en leert er spelenderwijs van alles. Contact 
maken met andere kinderen bijvoorbeeld. En structuur en ritme.”

“Als ouder kun je er je verhaal kwijt en je emoties delen. Het is een plek  
waar je begrip en herkenning vindt. Dat de begeleiders zelf ouder zijn 
van een kind met een beperking zorgde ervoor dat wij meteen een  
klik voelden.”

“De weg naar ondersteuning is voor iedereen anders. Ik was er vooraf  
wat sceptisch over; had niet zo’n behoefte aan verhalen van anderen.  
Ik wilde vooral vooruit kijken in de wat verder gelegen toekomst. Naar 
de ontwikkeling van Yaren en de vragen die wij hadden. Zou ze leren 
lopen en praten? Als een spons heb ik informatie op internet opgezogen. 
Toen Yaren tien maanden was, hebben we de stap naar de ouder-kind 
speelgroep gezet. Ik ben nog steeds blij dat we dat hebben gedaan. Mijn 
aandacht is ook verschoven nu. Ik kijk niet meer ver vooruit. Wat heeft 
Yaren nu nodig? Daar richt onze aandacht zich op.”



Marieke:

“Toen Guusje vijf maanden oud was, zijn wij begonnen met de ouder-
kind speelgroep. Op een speelse manier, maar wel in een vaste, 
duidelijke structuur stimuleer je de motoriek en sociale vaardigheden 
van je kind. Je krijgt veel nuttige tips.”

“Als je een kind hebt met een ontwikkelingsachterstand of beperking 
zijn er veel een-op-een contacten met zorgverleners. Bijvoorbeeld met 
de logopedist of de fysiotherapeut. In de ouder-kind speelgroep is het 
groepsgewijze juist heel fijn. Zodat je een idee krijgt van hoe je kind in 
een groep functioneert en reageert op andere kinderen.”

“Bovendien vonden wij het prettig dat je op een vast moment gericht 
aandacht aan je kind geeft. Ook het contact met andere ouders vonden 
we fijn. Voor ons wat dit een plek waar je ervaringen kunt delen met 
andere ouders. Wij vonden er herkenning en konden er emoties delen.”

“Na de ouder-kind speelgroep is Guusje naar de schoolvoorbereidende 
groep gegaan. Dat is zonder ouders. En je kind bereidt zich daarmee 
voor op de meer schoolse vaardigheden. Zoals op een stoel zitten en 
wachten tot het je beurt is.”

“Het meest waardevol is voor ons 
geweest dat je ervaringen deelt, 
die voor anderen herkenbaar 
zijn. Daardoor voel je je gezien 
en gehoord. De zorg is behoorlijk 
ingewikkeld. En het is fijn als 
je dan begrip en herkenning 
vindt. Én dat je merkt dat je kind 
met kleine stappen een flinke 
ontwikkeling doormaakt.”



Cello Zorgwijzer
De Ring 14, 5261 LM  Vught
Postbus 231, 5260 AE  Vught
088 345 11 11
www.cello-zorg.nl


