Spetterpret
Uniek concept voor kinderen met een
cognitieve of lichamelijke beperking.
Bewegen in het water onder
begeleiding van een
kinderfysiotherapeut en
zweminstructrice.
Voor en na de les mogelijkheid tot begeleiding
van een kinderergotherapeut voor het
zelfstandig leren aan- en uitkleden.

Heeft uw kind
een lichamelijke
beperking of een
motorische achterstand
waardoor bewegen
lastiger gaat of extra
oefenen nodig is?

Heeft uw kind
een mentale
beperking waardoor
het niet goed kan
meekomen in
een reguliere
zwemles?

Heeft uw kind
moeite met het
verwerken van
zintuiglijke prikkels en
heeft het behoefte aan
duidelijke structuur
en een rustige
omgeving?

Wij werken in kleine groepjes en in een rustige en gestructureerde omgeving.
Onder begeleiding van een gediplomeerd kinderfysiotherapeut en een
zweminstructrice, leert uw kind op zijn of haar eigen tempo watervrij te
worden, oefent het motorische vaardigheden, bouwt het spierkracht en
conditie op en leert het de beginselen van het zwemmen. Hierna stroomt
uw kind, indien gewenst en mogelijk, door naar het regulier zwemonderwijs.
Als dit niet mogelijk is, werken wij met certificaten.
Het doel is het kind zodanig te leren zwemmen dat het zich kan redden als
het per ongeluk in het water valt.
Na een intakegesprek wordt bekeken welke hulp uw kind nodig heeft en
worden er samen met de ouders doelen opgesteld. Het kan zijn dat uw kind
genoeg heeft aan alleen begeleiding van een gespecialiseerd zweminstructrice,
het kan ook zijn dat uw kind een duidelijke fysiotherapeutische hulpvraag heeft.
In beide gevallen komt uw kind in hetzelfde groepje, maar zal de aandacht
van de kinderfysiotherapeut en zweminstructrice anders verdeeld worden.

Ook is er de mogelijkheid hulp in te schakelen van een kinderergotherapeut.
Deze is deskundig op het gebied van het aanleren van ADL-vaardigheden
zoals aan- en uitkleden.
Zij kan u en uw kind helpen hierin structuur aan te brengen of uw kind binnen
zijn/haar eigen mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

De kosten voor Spetterpret zijn € 35,- per maand.
De kosten voor kinderfysiotherapie worden 18x
vergoed vanuit de basisverzekering. De verdere
vergoeding hangt af van uw aanvullende pakket.
Op de locatie SanTwee wordt gezommen met
het “easy swim-systeem”. Dit zwemvestje dient
eenmalig te worden aangeschaft (€ 50,-).

U bent altijd welkom voor meer informatie,
een intakegesprek of een proefles.
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