
Welkom op de OPEN DAG van 

KinderBehandelCentrum Lelystad 

 
 

Op 1 juni 2018 organiseert KinderBehandelCentrum Lelystad een open dag! 

U bent van harte welkom om een kijkje achter de schermen te nemen. 

Onze professionals laten u op deze dag graag zien wat het KinderBehandelCentrum Lelystad 

te bieden heeft zodat u als verwijzer een goed beeld krijgt van ons aanbod en onze 

werkwijze om kinderen te helpen en begeleiden in hun ontwikkeling. 

 

KinderBehandelCentrum Lelystad biedt een passend aanbod voor: 

 Jonge kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om uiteindelijk  
te kunnen uitstromen naar het reguliere onderwijs.  

 Jonge kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben en doorstromen naar 

S(B)O/ZMLK 

 Ernstig meervoudig beperkte kinderen die speciale zorg nodig hebben 

 Kinderen met ASS, gedragsproblemen, psychische problemen en/of meervoudige 
problematiek 

 

Programma 
U bent tijdens de open middag vrij om op alle tijden binnen te komen en aan te sluiten 

wanneer u wilt. Tot 14.00 wordt het dagelijks programma met de kinderen gedraaid op de 

groepen, daarna wordt het programma voortgezet zonder de kinderen. De hele middag zijn 

onze medewerkers aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. 

 

12.45 – 13.00 uur Aanvang met een hapje en een drankje 

 

13.00 – 14.00 uur Rondleiding, uitleg Methodieken & uitleg Diagnostiek  

 

14.00 – 14.15 uur Pauze met een hapje en een drankje 

 

14.15 – 16.00 uur U kunt tussen 14.15 uur en 16.00 uur vrij rondlopen door ons 

Behandelcentrum. In de verschillende ruimtes zal uitleg of een 

demonstratie gegeven worden over ons aanbod aan kinderen, zoals: 

Muziektherapie, gebarenlesje, logopedie, Uk & Puk, werken met 

ontwikkelingsmateriaal, snoezelen, ballenbad, fysiotherapie, methodiek 

en diagnostiek, groepsbehandeling, ergotherapie, aangepast 
spelmateriaal en nog veel meer.  

 

Graag tot ziens op 1 juni! 
Aanmelden is niet verplicht maar we vinden het natuurlijk wel fijn om te weten of u komt. 

Dat kunt u laten weten per email: kbclelystad@triade-flevoland.nl   

 

 
 

Adres: Kustrif 21 • 8224 BB Lelystad 

*Bent u niet bekend met onze locatie, zet dan Zandbank 96 in uw navigatie 

dan komt u aan de juiste zijde van ons gebouw terecht. 

mailto:kbclelystad@triade-flevoland.nl

