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&
 &  de begeleidster leert     
         jou en  je kind spelletjes     
         en oefeningen die jullie     
         samen kunnen doen 
 &  de begeleidster sluit    
         aan bij de interesse en    
         behoefte van je kind en de     
         mogelijkheden binnen je   
         gezin 
 &  de begeleidster helpt je als     
         je vragen of moeilijkheden   
         met het programma hebt 
 &  soms neemt zij boekjes en   
         speelgoed mee en soms       
         wordt er gespeeld of    
         geoefend met de gewone    
         dingen in huis.

Groepsbijeenkomsten
Een aantal keer per jaar organise-
ren we groepsbijeenkomsten bij 
je in de buurt, bijv. in een buurt-
huis of school. Elke bijeenkomst 
heeft een thema. Steeds staat  de 
opvoeding en het kind centraal. 
Samen met andere ouders praat 
je over de ontwikkeling en opvoe-
ding van kinderen. 

Opstap(je)
Jonge kinderen leren spelenderwijs.  Maar 
soms  hebben ze net wat extra hulp nodig. 
Dat kan met Opstap(je). Opstapje is een 
spel- en leerprogramma voor kinderen 
van 2 tot 4 jaar. Opstap is voor kinderen 
tussen de 4 en 6 jaar. Kinderen vanaf 
groep 3 kunnen niet meer deelnemen. 
Met het programma kun je je kind 
voorbereiden op de basisschool. Je krijgt 
allerlei materialen en begeleiding. Tijdens 
groepsbijeenkomsten ontmoet je andere 
ouders die aan Opstap(je) meedoen. 
Opstap(je) duurt twee jaar. 

Praten
Kinderen leren veel als je met ze praat. 
Daarnaast is de aandacht voor elkaar fijn 
en belangrijk. Je kunt je zoon of dochter 
vertellen wat je aan het doen bent. Je kunt 
kleuren benoemen, voorwerpen laten 
zien. Je kunt je kind aanmoedigen door te 
laten merken dat het iets goed doet en een 
compliment geven. Hierdoor krijgt je kind 
meer zelfvertrouwen.

Samen!
Je kind leert spelenderwijs van jou. Om 
je te helpen, komt er om de week een 
begeleidster bij je op bezoek. Dit bezoek 
duurt maximaal een uur. 
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& Ook krijg je uitleg over het materiaal van Opstap(je). Het is gezellig en leerzaam om 
hierbij aanwezig te zijn! Je kunt je kind(eren) meebrengen. Er is opvang voor hen. 

Wanneer kun je meedoen?
Wil je je kind zo goed mogelijk voorbereiden op de basisschool? Wil je elke dag een 
kwartiertje samen met je kind spelen en leren? Doe dan mee aan Opstap(je)! Om 
mee te doen moet je een  verwijzing van de GGD (consultatiebureau- of schoolarts) 
hebben. Zij kijken of je zoon of dochter kan meedoen. 
Zij letten daarbij op: 

&  opleidingsniveau van de ouder(s) 
&  achterstand in gesproken thuistaal 
&  geestelijke of lichamelijke
         ontwikkelingsproblemen 
 &  een omgeving die de taal 
         onvoldoende stimuleert.

Opstap(je) ouders aan het woord:
“Van Opstapje heb ik geleerd dat mijn kind veel van mij kan leren”
“Ik heb geleerd om geduldig te zijn”
“Mijn kind vraagt zelf om Opstap te doen”

Je kunt je met de indicatiebrief 
inschrijven bij de Opstap(je)- 
coördinator. Kinderen kunnen 
meedoen vanaf twee jaar. In 
principe starten we aan het 
begin van een schooljaar. Als je 
later in het schooljaar mee wilt 
doen, overleggen we dat met 
elkaar. Je kunt voor maximaal 
twee jaar meedoen.



Wil je meer weten?
Voor informatie en aanmelding 

kun je terecht bij: 
coördinator Opstap(je)
023-5541900 / 06-12919324

opstapje@onstweedethuis.nl
vvecoordinator@aalsmeer.nl
vvecoordinator@amstelveen.nl

www.onstweedethuis.nl
2015
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Wie zijn wij?
Ons Tweede Thuis is een orga-
nisatie voor mensen met een 
beperking. Kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen. We 
hebben meer dan 70 voorzienin-
gen in de regio Amstelland en de 
Meerlanden en aangrenzende 
gemeenten. Voorzieningen voor 
wonen, werken, dagbesteding. 
Verder ondersteunen we 
mensen aan huis.

Wat zijn de kosten?
De eigen bijdrage voor Opstap(je) is €25,- per kind per schooljaar. Wij komen, 
buiten de schoolvakanties om, om de week bij je thuis. Verder krijg je de werkmap 
met werkbladen en cd’s met liedjes die bij het programma horen. Wanneer deze 
bijdrage te hoog is, kan er in overleg een regeling worden getroffen.


