daarbij heel belangrijk. Wij hebben veel
ervaring in het begeleiden van mensen
met een lichamelijke handicap, niet
aangeboren hersenletsel, een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke
beperking of (ernstige) meervoudige
beperking. Dat is ons specialisme. Al
kunnen ook mensen die om een andere
reden ondersteuning nodig hebben een
beroep doen op onze deskundigheid
en faciliteiten. We zijn actief bij wonen,
werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.

Meer weten en/of aanmelden?
Wilt u meer weten over de diensten van
de Gemiva-SVG Groep? of wilt u een
kind aanmelden voor De Krokus? Neem
dan contact op met onze zorgbemiddelaar Madelon Tazelaar, telefoon 088
20 52 400 (lokaal tarief) of mail naar
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl.

De Krokus
Bleulandweg 1b
2803 HG Gouda
Postbus 604 2800 AP

Tel. 0182 57 58 00
info@gemiva-svg.nl
www.gemiva-svg.nl

Onderwijs/zorggroep van de
Gemiva-SVG Groep
in Rotterdam

Sommige kinderen tussen 6 en 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een gedragsstoornis zijn (tijdelijk) niet op hun
plek in het regulier onderwijs. Zij zijn welkom bij De Krokus.

Voor wie?
Bij De Krokus is plaats voor vijf kinderen
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar met een
ontwikkelingsachterstand en/of een
gedragsstoornis waardoor zij nu niet op
hun plek zijn in het reguliere onderwijs.
De kinderen hebben (tijdelijke) leerplichtontheffing.
Bij De Krokus wordt gewerkt aan het
stabiliseren van het gedrag van de
kinderen en het bieden van vertrouwen
en veiligheid. Daarnaast krijgen de kinderen individueel op maat afgestemd
onderwijs. Hierbij kijken we naar welke
schoolse vaardigheden en kennis vanuit
het reguliere onderwijs kunnen worden
aangeboden. Ook is er aandacht voor
zelfstandigheidsbevordering.

Hoe begeleiden we dit?

,,

De Krokus is voor mijn kind op dit moment de juiste
plek.

De groep wordt begeleid door een pedagogisch medewerker aangevuld met
een leerkracht.

Waar en hoe?
De Krokus is gevestigd in BSO De Goud-

mijn aan de Ferdinand Bordewijkstraat
5 in Rotterdam.
De Krokus is open
vanaf 1 juni 2017: ma/di/wo/do van
8.30 tot 13.30 uur en
vanaf 1 juli 2017 : ma/di/wo/do/vrij van
8.30 tot 13.30 uur.
De ouders brengen en halen zelf de
kinderen.
Om deel te nemen aan De Krokus is een
Jeugdwetbeschikking van de gemeente
Rotterdam nodig. Onze zorgbemiddelaar kan meer vertellen over het verkrijgen van een beschikking.

Gemiva-SVG Groep
De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die door een handicap, chronische ziekte of een andere
beperking zorg of begeleiding nodig
hebben. Wij ondersteunen hen bij het
bereiken en behouden van een zo goed
mogelijk bestaan. Meedoen in en bijdragen aan de samenleving vinden we
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