
Buitenschoolse opvang



Je kind heeft een beperking*, woont thuis, zit op school 
en dat gaat prima. Wel merk je dat je zoon of dochter 
ook daarbuiten behoefte heeft aan contact met leeftijd-
genoten. Samen iets doen of gewoon gezellig kletsen. 
Daarom biedt SWZ buitenschoolse opvang (BSO) en 
activiteiten in de weekenden en tijdens schoolvakanties. 
Voor (werkende) ouders een uitkomst en een zorg minder.

In een groep
De BSO en weekend/vakantie-opvang vinden altijd plaats 
in groepsverband, afgestemd op de leeftijd, interesse en 
mogelijkheden van je kind. Een greep uit het aanbod: 
knutselen, wandelen, koken, spelletjes spelen, muziek 
maken. Er is altijd deskundige begeleiding.  

Buitenschoolse opvang (BSO) 
De BSO is een leuke en gezellige plek waar je kind met 
leeftijdgenoten allerlei activiteiten onderneemt. Natuurlijk 
zorgen we ervoor dat dit goed aansluit bij hun eigen ont-
wikkeling. De BSO is voor en/of na schooltijd beschikbaar, 
en ook op woensdagmiddag. 

Schoolvakanties en in de weekenden
Tijdens de schoolvakanties en in de weekenden kan je kind 
de hele dag bij SWZ terecht. We bieden dan een recreatief 
programma met verschillende activiteiten in kleine groepen. 
Af en toe maken we een uitstapje. Dat varieert van samen 
naar de carnavalsoptocht kijken tot een dagtocht naar de 
dierentuin.   

Waar en wanneer?
BSO en activiteiten zijn mogelijk bij: 
•	 Mytylschool	Gabriël	in	’s-Hertogenbosch	/	Kindexpertise-

centrum; mooie nieuwe BSO-ruimte met voorzieningen 
zoals	een	gymzaal,	snoezelruimte,	kook-	en	bakhoek.	
Eventueel in combinatie met kinderrevalidatie. Informeer 
naar beschikbare dagen/tijden.

•	 Mytylschool	Eindhoven;	eigen	BSO-ruimte,	mogelijkheid	
om gebruik te maken van voorzieningen in de school. 
Informeer naar beschikbare dagen/tijden.

•	 SWZ	Zonhove	in	Son	en	Breugel;	dagelijks	beschikbaar,	
opvang vindt plaats in het Logeerhuis, met veel voor-
zieningen.

Samen afspraken maken
De medewerkers die de BSO en de activiteiten begeleiden, 
zijn geschoold in specifieke zorg- en verpleegkundige 
handelingen. Samen met ouders maken ze afspraken die 
afgestemd zijn op de zorgvraag van het kind. 
Deze persoonlijke begeleidingsafspraken leggen we vast 
en worden jaarlijks gezamenlijk besproken. Als het nodig is, 
passen we de afspraken aan. 

Meer informatie
Kijk	hiervoor	op	onze	website	www.swzzorg.nl.	Heb	je	
vragen over aanmelding, indicatiestelling en financiering? 
Neem dan contact op met SWZ: 0499 - 471 241. 
Of mail: info@swzzorg.nl. 

* SWZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, ernstig meervoudige beperking en 
niet-aangeboren	hersenletsel	(NAH)

Jarno (8) heeft een meervoudige beperking en zit 
op de Mytylschool Gabriël in ’s-Hertogenbosch. 
Zijn ouders werken allebei. Tot voor kort ving 
Jarno’s oma hem twee dagen per week na school-
tijd thuis op. Ze heeft dit jaren gedaan, maar het 
wordt haar nu te veel. 
Daarom zoeken Jarno’s ouders naar een andere 
oplossing. Ze weten dat er op de school van 
hun zoon buitenschoolse opvang is. Jarno heeft 
klasgenoten die hierheen gaan. Het lijkt hem best 
leuk. Omdat de BSO in de school zit, gaat het 
allemaal heel gemakkelijk. 
Na de eerste keer komt Jarno enthousiast thuis. 
Op de BSO kan hij veel leuke dingen doen. Hij is in 
de gymzaal geweest en heeft spelletjes gespeeld. 
Zijn ouders zijn blij voor hem en opgelucht. 
Zonder problemen kunnen ze hun eigen werk 
voortzetten.


