
In samenwerking met de Klimopschool begint 

Special Force een nachoolse opvang
In samenwerking met de Klimopschool zal Marit Ruiter van Special Force de naschool-
se opvang gaan opzetten voor haar leerlingen. De naschoolse opvang houdt in dat 
kinderen in een veilige en bekende omgeving  worden opgevangen na schooltijd. De 
opvang vindt op school plaats. Wij proberen te handelen vanuit de principes van Geef 
me de 5, dit mede om de structuur die vanuit school geboden wordt voort te zetten 
tijdens de naschoolse opvang. Special Force is verantwoordelijk voor de naschoolse 
opvang.

De naschoolse opvang zal er op gericht zijn om de kinderen in een veilige en vertrouw-
de omgeving met plezier te laten werken aan het bevorderen van de zelfredzaam-
heid.  Dat gebeurt door samen te zijn, samenwerken en te spelen. 

Financiering
De opvang kan betaald worden vanuit het 
Persoonsgebonden Budget (PGB) indien 
de zorgvraag voldoet aan de voorwaarden 
AWBZ begeleiding. Wij ondersteunen u 
graag bij het aanvragen van een indicatie. 
Marit Ruiter is vanaf 1 januari 2015 zorg-
verlener van de gemeente Regio Gooi en 
Vechtstreek. Indien uw kind een ZIN-indi-
catie heeft bent u altijd welkom vrijblijvend 
een afspraak te maken om te kijken naar 
de mogelijkheden. 

Hoe ziet een woensdagmiddag eruit? 
De kinderen worden om 12.30 uur opge-
haald uit de klas en naar het lokaal ge-
bracht. De kinderen kunnen eerst tot rust 
komen van de schooldag. Er zal gezamen-
lijk geluncht worden. Vervolgens worden 
er verschillende activiteiten aangeboden 
om er een geslaagde middag van te ma-
ken. De activiteiten bestaan uit sport, 
spel, buitenspelen, rustige activiteiten, 
technisch knutselen en ontwikkelings-sti-
mulerend spel. De kinderen kunnen opge-
haald worden tussen 17.00 – 18.00 uur op 
de Klimopschool.

Waarom kiezen voor naschoolse opvang van Special Force? 

• Kleine groepen van max. zeven kinderen 

• Leuke groepsgerichte activiteiten 

• Nauwe samenwerking tussen ouders, school en NSO+ 

• Gespecialiseerde pedagogische medewerkers 

• Planmatige begeleiding van het kind 

• Veilige en vertrouwde omgeving

Special Force     •     Comeniushof 1     •     1216 HC Hilversum     •     T. 06 295 82 562     •     info@specialforce.nu

We willen zo snel mogelijk op de woens-
dagmiddag van 12.30 uur – 18.00 uur 
starten. De groep bestaat uit maximaal 
zeven kinderen met twee professionele 
beroepskrachten. Bij vier aanmeldingen 
gaan we van start.  

Bent u geïnteresseerd in de opvangmoge-
lijkheden en wilt u meer informatie dan 
kunt u telefonisch contact opnemen met 
Marit Ruiter op tel. 06 295 82 562 of mailen 
naar info@specialforce.nu


