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Precies zeven jaar geleden opende de Merel Foundation haar deuren. 

Steeds vaker krijgen wij de vraag: ‘Hoe gaat het nu met Merel?’ Het is fijn 

dat wij deze vraag kunnen beantwoorden met ‘heel erg goed’. Merel is 

inmiddels 13 en blijft zich ontwikkelen binnen haar mogelijkheden. 

Toen wij zeven jaar geleden de Merel Foundation startten, was ons grote 

doel om haar te laten uitstromen naar een vorm van onderwijs. Die wens 

hebben we bij moeten stellen. Inmiddels is onze missie om haar voor  

te bereiden op een zo zelfredzaam, zinvol en gelukkig mogelijk bestaan. 

De kinderen leren ons continu wat echt belangrijk is. Daarin je eigen 

verwachtingen bijstellen is een proces.

We kijken terug op een allesbehalve saai jaar. Een prachtige nieuwe locatie 

voor Het Buitenhuis, gymles voor alle groepen, een nieuw dagprogramma 

voor de early intervention groepen en een geslaagde studiedag over  

‘levend verlies’ en ‘werkgeluk’. Veel leesplezier bij ons Jaarbericht 2021.
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Nieuwe locatie Het Buitenhuis
Een hoogtepunt dit jaar was het betrekken van de 

nieuwe locatie van Het Buitenhuis. Een prachtige 

boerderij aan de rand van Polderpark Cronesteyn. 

Doordat de context nu echt klopt met onze visie, 

kunnen we de zorg van Het Buitenhuis steeds 

verder ontwikkelen. 

De boerderij heeft twee huiselijke groepsruimtes, 

met elk een eigen keuken, die grenzen aan een fijne 

omheinde tuin. Ook hebben we een bus aangekocht 

zodat we er met de groepen op uit kunnen. We zien 

dat veel kinderen profiteren van het unieke

zorgaanbod op Het Buitenhuis. De kinderen 

ontwikkelen zich. Ook leren we dat Het Buitenhuis

niet voor alle kinderen de beste plek is. Het 

programma, de overgangen en het leren in 

groepsverband zorgt bij sommige kinderen voor 

overvraging waardoor de setting niet altijd aansluit 

bij de zorgbehoeften. 

Ipse de Bruggen bedankt!

Met het betrekken van deze locatie hebben wij de 

samenwerking met Ipse de Bruggen, met wie wij 

het pand delen, geïntensiveerd. We zijn erg warm 

ontvangen en willen Ipse de Bruggen daarvoor 

bedanken. Wij kijken uit naar het verder ontwikkelen 

van onze samenwerking in de toekomst.
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Gymles voor alle groepen
Sinds dit jaar krijgen alle kinderen van de Merel 

Foundation gymles. We huren hiervoor op woensdag 

een grote gymzaal van de gemeente in Leiden 

Zuidwest. De gymles omvat veel meer dan het leren 

bewegen. Voorop staat dat kinderen plezier beleven 

aan bewegen, dan is de kans groter dat ze meer en 

vaker gaan bewegen in andere situaties.

Ook komen het aanleren van motorische 

vaardigheden en doelen op andere 

ontwikkelingsgebieden aan bod. Elk kind beweegt 

op zijn/haar eigen niveau. Hierbij passen we de 

opgezette situaties continu aan op het niveau van het 

kind waardoor elk kind tot leren komt. Bij elk kind is 

vooruitgang te zien. Ook worden vaardigheden als 

wachten, beurtgedrag en samenwerken geoefend 

tijdens de gymles.  

Elke gymles heeft dezelfde structuur. Dit vergroot de 

voorspelbaarheid voor de kinderen in een doorgaans 

dynamische situatie. Het begin bestaat uit rennen in 

combinatie met verschillende opdrachten. Daarna 

gaan de kinderen afzonderlijk bij verschillende 

beweegstations motorische vaardigheden 

oefenen. Deze stations bestaan uit verschillende 

beweegdomeinen om de kinderen diversiteit aan 

te bieden. Het einde van de les bestaat uit een 

basisvorm van yoga, dit wordt nu de ‘zeester’ 

genoemd omdat de beginpositie liggend met de 

armen en benen gespreid is. Hier wordt de controle 

over afzonderlijke spiergroepen geoefend, dit 

fungeert tevens als een cooling down.

Nieuw dagprogramma  
early intervention groepen
Op de early intervention groepen wordt sinds de 

zomervakantie met een nieuw dagprogramma 

gewerkt. Waar de trainers van groep Kikker en groep 

Dolfijn voorheen drie trainingsmomenten per dag 

verzorgden, zijn dat in het huidige dagprogramma 

vier trainingsmomenten. Op deze manier kunnen de 

trainers voor alle kinderen méér 1-op-1 trainingen 

realiseren en daarmee is er voor ieder kind meer tijd 

om aan de verschillende persoonlijke leerdoelen te 

werken. 

De trainers merken dat het nieuwe dagprogramma 

een positief effect heeft op de kinderen, omdat er 

meer 1-op-1 aandacht is, er meer structuur geboden 

wordt en vrije momenten en overgangsmomenten 

korter duren. Naast de verschillende 

trainingsmomenten is er ook nog dagelijks aandacht 

voor groepsmomenten, zoals uitjes, knutselen en 

muziekles.
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Een inspirerende studiedag
In juni organiseerden wij een studiedag voor onze 

medewerkers. Het werken met onze doelgroep kan 

intensief en emotioneel zijn. Het vraagt soms veel 

van onze medewerkers. Het is belangrijk dat je  

goed in je vel zit, om de kinderen echt goed te 

kunnen zien en te begeleiden in hun ontwikkeling. 

De workshops ‘levend verlies’ en ‘werkgeluk’ 

stonden centraal gedurende deze dag.

Workshop levend verlies

Hoe kunnen wij ouders hierin begeleiden?  

We stonden stil bij levend verlies in ons eigen  

leven en constateerden dat het een continue rouw 

is. Het was mooi om te zien hoe iedereen zich 

openstelde. Levend verlies is er elke dag weer 

opnieuw. Het is verdriet dat geen einde kent en 

om een hele nieuwe benadering vraagt. Het advies 

was ‘omarm het en laat het er zijn’. Zorg goed voor 

jezelf. Het team leerde hoe ze hun eigen vorm van 

rouw in konden zetten in de begeleiding van ouders. 

Omdat wij de workshop als zeer waardevol hebben 

ervaren, hebben wij deze workshop ook voor 

ouders georganiseerd. Ook hier ontstonden mooie 

gesprekken en werden nieuwe inzichten verkregen.

Workshop werkgeluk

We gingen met elkaar in gesprek over zingeving, 

voldoening en werkplezier en bekeken waar en  

hoe we hier zelf invloed op kunnen uitoefenen.  

Met andere woorden, hoe zorgen we voor eigen 

regie als het gaat om werkgeluk? We concludeerden 

dat als het gaat om werkgeluk we daar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben. 

Gelukkig maakten de maatregelen het mogelijk  

om ook weer eens als team bij elkaar te zijn.  

We sloten de dag af met een gezellige BBQ.

Focus op onze doelstellingen
Het afgelopen jaar hebben wij twee nieuwe 

zorgconcepten verkend, namelijk een peuteropvang 

voor jonge kinderen met autisme en een logeer-

voorziening voor Wlz kinderen. Door desk- en

fieldonderzoek en gesprekken met onze stakeholders 

en Raad van Toezicht zijn we tot de conclusie 

gekomen dat we keuzes moeten maken. We kiezen 

ervoor om ons te focussen op onze kernactiviteiten 

en om daarin met onze kinderen mee te groeien.  

We zien daarom af van deze zorgconcepten en gaan 

ons richten op het verder ontwikkelen en uitbreiden 

van Het Buitenhuis en het vervolg. 

Tot slot
We willen alle medewerkers en betrokkenen 
bedanken voor de fijne samenwerking,  
de passie en inzet het afgelopen jaar.  
We wensen jullie een mooi 2022 toe.



Ons motto

Think positive, be positive and positive things will happen...


