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De Speelkamer:  
nieuwe kansen voor  
kinderen

Niet voor alle kinderen is samen spelen vanzelfsprekend. Soms zijn 
kinderen onzeker, vinden het moeilijk om contact te leggen,  
reageren ze agressief of hebben moeite met luisteren en zich aan 
de regels te houden. Omgaan met andere kinderen en met  
volwassenen wordt dan een stuk lastiger. In De Speelkamer leren 
ze spelenderwijs hoe het ook anders kan.

De Speelkamer is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 7 jaar, die 
thuis of op school problemen hebben. Ze vinden het lastig om met 
andere kinderen of volwassenen om te gaan. De Speelkamer kan 
helpen als uw kind bijvoorbeeld: 
• moeite heeft met samen spelen en samen delen;
• moeite heeft met spelregels en ‘afspraakjes’
• onzeker is;
• moeite heeft met contact maken of grenzen aangeven;
• hulp nodig heeft met het uiten of regelen van gevoelens.
 



Praktische informatie
• Kinderen worden meestal door de 

school aangemeld voor de Speelka-
mer.

• Iedere week gaat uw kind 2 keer naar 
de Speelkamer. 

• Iedere spelsessie duur 1,5 uur.
• De groep bestaat uit 8 kinderen van 

ongeveer dezelfde leeftijd.
• Deelname is gratis.

Wilt u meer informatie? Neem dan  
contact met ons op via de  
schoolmaatschappelijk werker op de school-
van uw kind of via: 
 
T: 045 - 566 0113  info@jenshelpt.nl  
www.jenshelpt.nl         Jensvoorjou

Een medewerker van JENS komt voor een kennismaking bij 
u thuis. Samen bekijkt u waar u en uw kind behoefte aan 
hebben. Daarna besluiten we of uw kind kan deelnemen aan 
De Speelkamer of dat een andere vorm van ondersteuning 
beter is. 

Als uw kind naar de Speelkamer gaat, speelt het daar onder 
begeleiding met andere kinderen. Spelenderwijs leert uw kind 
hoe het zich anders kan gedragen. Tegelijkertijd kan het nieuw 
gedrag oefenen in een veilige situatie. 

Als uw kind deelneemt aan De Speelkamer, dan houden wij 
contact met u,  bespreken we hoe het met uw kind gaat en 
geven u tips en adviezen. Ook houden wij contact met zijn of 
haar school. Zo kunnen we zien of het gedrag van uw kind 
in de dagelijkse praktijk verandert. Na acht keer deelnemen 
bespreken we de ontwikkeling van uw kind met u.


