
Old Skool+ biedt dagbesteding aan voor kinderen met een 
zorgvraag die nét wat extra zorg en ondersteuning nodig hebben. 

Bij Old Skool+ komt iedereen tot bloei!
Dat is prettig voor het hele gezin.

Heeft uw kind extra aandacht
en ondersteuning nodig?



Old Skool+ is voor kinderen
met een zorgvraag
• Leeftijd van 0 tot en met 16 jaar
• Dagbesteding
• Professionele aandacht
 en ondersteuning
• Individuele begeleiding
 of in een kleine groep
• Rust, structuur en regelmaat
• Veilige en huiselijke omgeving
• Maatwerk
• Deskundig en persoonlijk

In de oude landbouwschool aan de Willem 
Lodewijkstraat te Wolvega bieden wij zorg en 
ondersteuning aan kinderen met een zorgvraag 
in de vorm van dagbesteding. Old Skool+ biedt 
een veilige kleinschalige, en huiselijke omgeving 
waarin uw kind de ruimte krijgt zich te ontwikkelen 
in zijn/haar eigen tempo. Voor kinderen in de 
leeftijdscategorie tot 16 jaar bieden wij activiteiten 
aan die bijdragen in de ontwikkeling van uw kind.

Redenen waarom kinderen bij Old Skool+ komen zijn 
zeer uiteenlopend. Hierbij kunt u denken aan kinderen 
met gedragsproblematiek, ADHD, Autistisch Spectrum 
of een lichamelijke beperking. 

Op basis van een indicatie, vaak vanuit het 
gebiedsteam, levert Old Skool+ Zorg In Natura (ZIN) 
of vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Heeft 
uw kind een zorgvraag? Dan kunt u contact nemen met 
het gebiedsteam van gemeente Weststellingwerf via 
telefoonnummer 0561 - 691 233 (Wolvega) of
0561 - 691 221 (Noordwolde).

Deskundige persoonlijke aanpak
Samen met u kijken wij naar de zorgvraag, de 
individuele behoeftes en mogelijkheden van uw kind. 
Ook betrekken we hierbij het kind, het gebiedsteam en 
eventueel andere organisatie(s). Het kind staat centraal 
en de aanpak is maatwerk voor uw kind waardoor dat 

in zijn/haar eigen tempo lekker kan spelen en zich 
kan ontwikkelen. Op die manier werken we samen 
bijvoorbeeld aan het vergroten van zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid, omgaan met anderen, socialiseren 
en activeren. Ook bestaat de mogelijkheid om 
alledaagse dingen met de kinderen te ondernemen, 
zoals bijvoorbeeld samen boodschappen doen waarbij 
het kind zelf keuzes maakt. Ook een bezoek aan de 
bibliotheek kan een mooie leerzame uitdaging zijn.
Met z’n allen zorgen we voor een fijne dag.

Mogelijkheden
Old Skool+ biedt dagbesteding aan op doordeweekse 
dagen van 7.00 tot 18.00 uur. U kunt kiezen voor een 
hele dag, ochtend, middag, of meerdere dagen per 
week. Ook kinderen die in afwachting zijn van een nieuw 
schooltraject kunnen bij ons terecht voor een fijne en 
leerzame tijd. Vaak is er een wachttijd voor een andere 
school. Old Skool+ is dan een goede oplossing voor het 
behoud van ritme, structuur en regelmaat, en daardoor 
ook voor de balans van het gezin. 

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? 
Bel voor een vrijblijvend gesprek of rondleiding.

Old Skool+
Willem Lodewijkstraat 68, 8471 XW Wolvega
0561-728 727 -  oldskoolplus@dekinderkei.nl


