JAARVERSLAG STICHTING WIJ SAMEN 2019-2020

2020 is het vijfde jaar dat de Stichting Wij Samen haar activiteiten uitvoert in nauwe samenwerking
met Integraal Kindcentrum de Kroevendonk.
In onderstaande tekst geven wij een weerslag van onze activiteiten in 2019-2020
WIE ZIJN WIJ
De initiatiefnemers van Stichting Wij Samen zijn Albertina Rijborz en Marjanka de Vries. Wij zijn vanuit
werk, opleiding en levenservaring ervan overtuigd dat de ontwikkeling en persoonlijke zorg van het
kind beter tot zijn recht komt in een kleine groep binnen een reguliere basisschool. Stichting Wij
Samen is gevestigd binnen Integraal Kindcentrum De Kroevendonk te Roosendaal.
Wij beiden werkten jarenlang met veel plezier en passie in de specialistische zorg en hebben ruime
ervaring in ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen met een extra zorg-/hulpvraag. Hier
hebben wij onze bevlogenheid voor deze doelgroep opgedaan, maar tevens het besef gekregen dat
de zorg en begeleiding anders kan. Dit is niet alleen bij een constatering gebleven, wij hebben
besloten dit ook te gaan doen! We zijn gemotiveerd en gedisciplineerd om het ook echt anders te
gaan aanpakken, vol vertrouwen in deze stichting en dit met een gevarieerde en sterke achterban die
op vele gebieden ondersteunt.
Geloven in ontwikkeling altijd!

VOOR WIE ZIJN WIJ ER
Stichting Wij Samen is een gespecialiseerd, ontwikkelingsgericht kinderdagcentrum voor kinderen van
1 tot 13 jaar met een beperking/ontwikkelingsachterstand. Stichting Wij Samen richt zich ook op
kinderen waarvan de ontwikkelingsbehoeftes nog verder in kaart gebracht dienen te worden of bij
vragen van ouders die om welke reden dan ook nog onbeantwoord zijn gebleven.
Voorbeelden van vragen waarmee u bij Stichting Wij Samen terecht kunt:
Waarom communiceert mijn kind niet of anders dan andere
kinderen?
Wat heeft mijn kind nodig om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen?
Welke vorm van ondersteuning en onderwijs past het beste bij
mijn kind?
Wat is de reden waarom de ontwikkeling van mijn kind anders
verloopt?
Is er sprake van autisme bij mijn zoon of dochter?
Laat mijn kind een andere ontwikkeling zien in vergelijking tot
andere kinderen?
Is er een verklaring voor het opstandige en drukke gedrag van mijn kind?
Heeft mijn kind medische zorg nodig in het onderwijs?

Kortom, Stichting Wij Samen richt zich ook op kinderen waarvan de ontwikkelingsbehoeftes nog
verder in kaart gebracht dienen te worden of bij vragen van ouders die om welke reden dan ook nog
onbeantwoord zijn gebleven.
HOE DOET STICHTING WIJ SAMEN DAT
De pijlers van Stichting Wij Samen zijn:
- Kleine klasjes.
- Begeleiding/behandeling op maat.
- Integratie binnen de maatschappij.

Samen naar School
Ieder kind kan leren, als het maar begeleiding en onderwijs krijgt wat bij hem of haar past. Kinderen
met een beperking en/of ontwikkelingsachterstand worden door gespecialiseerde begeleiders
ondersteund in het maken van kleine stapjes in hun ontwikkeling. Dit gebeurt in de Wij Samen klas,
peutergroep, kleuterklas/onderwijs binnen het Integraal Kind Centrum Roosendaal. Het Integraal Kind
Centrum bestaat uit: Peutergroep en Basisschool De Kroevendonk, Dotjes (kinderdagverblijf/voor- en
naschoolse opvang) en Stichting Wij Samen, welke is gevestigd aan de Langdonk te Roosendaal.
Samen spelen, samen leren, samen opgroeien
Ontwikkelingsgerichte Begeleiding/Specialistische Zorg
Stichting Wij Samen is vijf dagen per week geopend waarin het kind centraal staat. Er wordt gekeken
naar passende mogelijkheden waarbij wij ons volledig richten op ontwikkelingsgerichte begeleiding,
verpleging en persoonlijke verzorging.
Behandeling en samenwerking
Stichting Wij Samen werkt samen met Praktijk Schoone (logopedie, psychologie, orthopedagogiek),
Fysiotherapie Kalsdonk (kinderfysiotherapie, SI-therapie), praktijk Huppetee gespecialiseerde
hulpverlening aan kinderen met downsyndroom en tevens met diverse specialisten en therapeuten uit
het Bravis Ziekenhuis.
Peuter en Kleuter Plusgroep
In tegenstelling tot een reguliere peuter- en kleutergroep is er in de Peuter en Kleuter Plusgroep meer
tijd
en ruimte voor individuele ontwikkelingsgerichte begeleiding. Door observatie en diagnostiek vormt
het team een zo volledig mogelijk beeld van het kind. Vervolgens wordt er doelgerichte
ontwikkelingsstimulering en behandeling ingezet, aan de hand van een persoonlijk zorgontwikkelingsplan.

BEGELEIDINGSMETHODES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KIJK!
Leespraat
Suus en Luuk
Lotte en Max
Budel ODC ontwikkelingsprogramma
Early intervention (kleine stapjes)
Vreedzame school
Floor-Time
Geef me de 5

WAT BETEKENDE DIT VOOR 2019/2020
Vanaf Januari 2019 tot aan het einde van 2020 heeft stichting Wij Samen 27 kinderen in begeleiding.

Gedurende deze jaren zijn er 12 kinderen ingestroomd, waarvan 5 met een intensief traject.
Per januari 2020 is er 1 kind uitgestroomd naar speciaal onderwijs.
Juni 2020 is stichting Wij Samen gestart met een tweede locatie.
- Locatie basisschool De Kroevendonk.
- Locatie basisschool De Klimroos.
MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS
Vanaf januari tot aan het einde van 2020 zijn er 9 medewerkers in loondienst van de stichting. Die
medewerkers hadden in januari bij elkaar een betrekkingsomvang van 127 uren. Een FTE beslaat 36
uren zodat er een equivalent van 3,5 FTE werkzaam was. Eind december is het aantal uren
dienstverband gestegen naar 242 ofwel 26,7 FTE.
De financiële administratie wordt gevoerd door één vrijwilliger onder aansturing en verantwoording van
MK administraties gevestigd te Oudenbosch die ook de jaarrekening opmaken.
Naast deze medewerkers zijn er 4 vrijwilligers actief.
Dit aantal is het hele jaar behouden gebleven.
De leiding van de stichting is in handen van een tweehoofdige directie die deel uit maken van de
eerder genoemde 7 medewerkers.
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen:
C.W.M. Jongmans, voorzitter
G.H.M.S. Zacht, secretaris
A.C. Vooghden, penningmeester
G.P. Jacobs, lid
C.J.P.H. van Nijnatten, lid
Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor hun werkzaamheden conform het beloningsbeleid zoals
dat in de statuten (artikel 4 lid 5) verwoord staat.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

