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Een initiatief van de

foundation

een update
Precies twee jaar geleden openden wij voor het eerst onze deuren.
De positieve ontwikkeling, die we in ons eerste jaar hebben gezien, heeft
zich in het tweede jaar doorgezet. De kinderen laten een duidelijke
ontwikkeling en groei zien, het team is zeer gedreven en enthousiast en
onze organisatie is verder geprofessionaliseerd. Ook hebben we onze
ISO certificering mogen ontvangen. Kortom, een heel mooi jaar.

Bevordering van samenspel

Toename van zelfstandigheid

We zijn dit jaar begonnen met het creëren van

We hebben bij alle kinderen een groei in

play-dates. Dit zijn trainingen waarin twee kinderen

zelfstandigheid geobserveerd. Op beide groepen

begeleid worden in het samen spelen. Ze leren

zijn er nu kinderen die volledig zelfstandig hun

bijvoorbeeld elkaar te imiteren, iets te vragen en

brood kunnen smeren en eten. Ook zijn weer

antwoorden te geven. Dit heeft niet alleen tijdens

drie kinderen succesvol getraind in het zindelijk

de play-date effect maar we zien ook dat de

worden. Daarnaast oefenen we wekelijks met

koppels die play-dates met elkaar hebben elkaar

zelfstandig werken. De kinderen doen (aangepast)

ook op andere momenten meer opzoeken en samen

op hun niveau zelfstandig een taakje en mogen

gaan spelen.

daarna een beloning kiezen.
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Leren in de kring

Ontwikkeling van ons team

De kring is effectiever geworden door diverse

Verwezenlijken van onze ambities

aanpassingen. Zo hebben we een kringbord

Met veel toewijding en enthousiasme zijn Fleur,

ontwikkeld waar onze kinderen s’ ochtends hun

Joëlle en Madelein begin september gestart met

eigen foto, foto’s van de trainers, de dag en datum,

hun BCBA (Board Certified Behavior Analyst)

ons actuele thema, eventuele uitjes en het weer

opleiding aan de University of North Texas. Als

opplakken. Doordat de picto’s opgeplakt kunnen

Merel Foundation zijn we blij hen de mogelijkheid

worden, doen alle kinderen hier actief aan mee.

te kunnen geven om hun ambities verder te

Ook wennen de kinderen meer aan een schoolse

verwezenlijken. Inmiddels hebben ze alle drie hun

setting doordat één trainer fungeert als ‘juf’ en de

eerste vak met succes afgerond. Marjolein en

andere trainers de kinderen helpen door ze als

Sharon gaan in 2017 de RBT (Registered Behavior

‘schaduw’ te begeleiden.

Technician) opleiding doen. We wensen Fleur,
Joëlle, Madelein, Marjolein en Sharon heel veel

Begeleiding van ouders, opa’s
en oma’s en thuisbegeleiders

succes bij deze opleidingen.

In 2016 hebben we met de ouders van onze

Teambuilding op het strand

kinderen twee ouderbegeleiding cyclussen

In samenwerking met Koert Meijer (Hr Interim

van 6 maanden doorlopen. Elke cyclus werd

Meijer) heeft er in het voorjaar een teamuitje

gestart met een verdiepingsworkshop (1e eet- en

op het strand plaatsgevonden. Dit was zowel

slaapproblemen, 2e Task analysis - Hoe leer ik mijn

inhoudelijk als gezellig. De combinatie van

kind middels kleine stapjes een nieuwe vaardigheid

samenwerkingsspellen, een workshop ‘feedback

aan?). Vervolgens werden in de doelengesprekken

geven en ontvangen’ en een heerlijk diner bij een

leerdoelen voor ouders geïnventariseerd.

strandtent zorgde voor een zeer geslaagde middag

In twee thuisbezoeken en in twee keer acht

en avond.

ouderbegeleiding trainingen op De Kleine Wereld
is vervolgens aan de leerdoelen gewerkt. In 2017

Thema’s, muziekles & uitjes

willen we elk kwartaal een thuisbezoek mogelijk

Thema’s op De Kleine Wereld

gaan maken omdat ouders aangaven veel baat

Het afgelopen jaar is de toepassing van thema’s

te hebben bij de praktische tips en handvatten in

bij De Kleine Wereld verder geoptimaliseerd. Een

de thuissituatie.

thema duurt nu zes weken waarbij we met name
inzetten op ontwikkeling door spel. Een thema

Ook hebben een aantal ouders, opa’s en

wordt vormgegeven door de themaplank in de gang,

oma’s en thuisbegeleiders onze ABA (Applied

aankleding, kringactiviteiten, thema-gerelateerde

Behavior Analysis) basisopleiding gevolgd.

taakjes, knutselwerkjes, spelletjes, puzzels, boeken

In 10 theoretische workshops hebben we

en verhalen binnen het thema. Ook werken we met

ze meegenomen in de wereld van de

ontwikkel apps, filmpjes en liedjes die aansluiten

ABA wetenschap.

bij onze thema’s.
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Tijdens de eerste twee weken wordt bekeken waar

Afstudeeronderzoek & stageprojecten

de interesse van de kinderen ligt. In de overige

Trainee Sofie, vorig jaar stagiaire, werkt in 2017 een

vier weken bouwen we voort op de interesse van

paar dagen per week op de groep en is daarnaast

de kinderen. We gaan dieper op deze onderdelen

ook bezig met haar afstudeeronderzoek. Haar

in, stellen spelscenario’s op, maken taakjes die

onderzoek heeft als vraagstelling ‘hoe kunnen

hierop aansluiten en maken knutselwerken waar

we ABA zo efficiënt mogelijk inzetten in de

de kinderen ook mee kunnen spelen. Binnen de

thuissituatie?’. Het onderzoek heeft als doel om

thema’s kopen we diverse ontwikkelmaterialen die

ouders in hun kracht te zetten en drempels bij hen

uitnodigen om spelenderwijs nieuwe vaardigheden

weg te nemen. Voor dit onderzoek worden zowel

aan te leren.

ouders als ABA trainers geïnterviewd.

Muziekles

Sofie is tijdens haar stage bij de Merel Foundation

Chantal, de tante van één van de kinderen, is

op zoek gegaan naar interessante en eigentijdse

vrijwilliger bij De Kleine Wereld en geeft met veel

ontwikkelapps voor onze kinderen. Voor 30 apps

plezier muziekles. Bij de muzieklessen wordt

heeft ze een factsheet gemaakt met een korte

aangesloten op het actuele thema waarbij rekening

omschrijving, de specificaties en een impressie van

wordt gehouden met het niveau van het kind.

de app. Bekijk haar apps op onze Pinterest-pagina.

Op pad met onze kinderen

Stagiaire Macy gaat een project starten met muziek

Afgelopen jaar mochten wij samen met de kinderen

als onderwerp. Met muziek bereik je heel veel en

genieten van diverse thema gerelateerde uitjes.

zeker bij onze kinderen. In muziek kun je je emoties

Binnen het thema ‘lente & boerderijdieren’ hebben

kwijt/uiten en het geeft nieuwe mogelijkheden bij de

we een bezoek gebracht aan een boerderij en

ontwikkeling van onze kinderen. Dit is goed te zien

hebben we kuikentjes te logeren gehad. Bij het

tijdens de muzieklessen op De Kleine Wereld.

thema ‘vervoersmiddelen’ hebben we met de trein

Dit willen wij verder gaan uitbreiden.

een bezoek gebracht aan Schiphol. Bij het thema
‘water’ hebben we een boottocht gemaakt door de

Stagiaire Alicia gaat zich de komende periode bezig

grachten van Leiden.

houden met het ontwikkelen van ideeën en formats
voor fysieke activiteiten op de groepen. Ze hoopt

We hebben een taart versierd bij Bakker Jan met

ervoor te gaan zorgen dat er hierdoor momenten

het thema ‘eten & drinken’. Ook hebben we met

worden gecreëerd waarin de kinderen zich fysiek

de kinderen pannenkoeken en pizza’s gemaakt en

goed kunnen uiten en dat de sociale interactie

hebben alle kinderen hun eigen receptenboek mee

tussen de kinderen door middel van gezamenlijke

naar huis gekregen. We hebben een spannend

activiteiten verder wordt bevorderd.

bezoek gebracht aan het Huis van Sinterklaas.
Ook hebben Sinterklaas en Piet een bezoek
gebracht aan De Kleine Wereld. Tenslotte zijn we
met de kinderen gaan schaatsen op de Nieuwe Rijn
in het centrum van Leiden. Met ons schoolreisje
zijn we naar Monkey Town geweest. Volgend jaar
hopen we weer net zoveel leuke en leerzame uitjes
te organiseren!
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Onze highlights in 2016

Onze plannen voor 2017

Een terugblik op het afgelopen jaar:

We kijken ook graag vooruit:

•

Vanaf 1 januari doneert Bacchus Wijnimport

•

In 2017 willen wij een integratiegroep in

0,10 per fles van hun unieke en best

schoolse setting starten. Het is de bedoeling

verkopende wijn, de Domaine de Grachies

dat wij intensief gaan samenwerken met het

Blanc sec IGP;

onderwijs. Door het starten van deze groep

•

Op 4 januari is ons 8e kindje gestart;

willen wij een overgang naar het onderwijs

•

Vrijdag 15 april hebben we met 20 BDO‘ers

creëren. Ook willen wij een nieuwe (instroom)

en 6 medewerkers/vrijwilligers deelgenomen

groep starten, waarmee wij hopen te groeien

aan de 41ste editie van de Singelloop over de

naar 12 kinderen;

singels van Leiden. BDO doneerde 125 euro per

•

In 2017 zullen wij de samenwerking met

deelgenomen BDO’er. Een prachtige bijdrage

peuterspeelzalen aangaan. Voor ‘generalisatie

welke we besteed hebben aan de aankoop van

en integratie’ zullen wij onze kinderen onder

ontwikkelmaterialen;

begeleiding laten meedraaien op een reguliere

Op 19 april gingen we op schoolreisje naar

peuterspeelzaal;

Monkey Town, een groot succes;
•

•

•

Per 5 juli verwelkomden wij Jeanet Zonneveld
als nieuw RvT lid. Als expert/adviseur Integrale

In 2017 start de Merel Foundation met psychoeducatie voor broertjes en zusjes;

•

Aanpak en landelijk projectleider Integrale

In 2017 verzorgen wij een gratis workshop voor
het zorgveld over ABA.

Aanpak Autisme is zij een zeer waardevolle
•

•

aanvulling op ons team;

Alle betrokkenen – bedankt!

Met dank aan prijsvergelijken.nl werden op

•

15 augustus nieuwe tafeltjes, stoeltjes en

vrijwilligers en RvT leden voor hun warme,

rolkasten voor de groepen bezorgd;

positieve, enthousiaste en vindingrijke bijdrage;

8 september zijn Fleur, Joëlle en Madelein

•

gestart met hun BCBA opleiding aan de
Universiteit of North Texas;
•

Op 3 oktober is ons 9e kindje gestart;

•

Wij streven continu naar kwaliteitsverbetering.
binnen onze organisatie geborgd. Wij zijn

•

Gemeente Leiden en TWO Holland Rijnland
voor de kans die ze onze kinderen bieden;

•

Onze supervisiepartners voor nieuwe inzichten
en ondersteuning op inhoudelijk gebied;

•

bijzonder trots en blij dat dit op 6 december is
bezegeld met het ISO 9001 2015 certificaat;

Inzowijs voor de zeer prettige en vertrouwde
samenwerking;

Door ons kwaliteitssysteem hebben wij dit

•

Onze medewerkers, stagiaires, freelancers,

SBO de Vlieger en in het bijzonder Talea en
Peter voor de prettige samenwerking;

•

Op 15 december tekenden wij de

Alle lopers die voor de Merel Foundation
hebben meegelopen in de Singelloop 2016;

overeenkomst met Holland Rijnland voor de

•

Bacchus Wijnimport voor de geweldige actie;

zorginkoop 2017. Het zelfstandig contracteren

•

Prijsvergelijken.nl voor hun gift voor de

is hiermee een feit.

aankoop van nieuw meubilair;
•

Diverse sponsoren voor het mogelijk maken
van de aanschaf van ontwikkelmateriaal en
speelgoed;

•

Alle overige betrokkenen voor de hulp die wij
het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen.
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Ons motto

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

De Kleine Wereld - Merel Foundation
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