
 

 

Beste ouders/verzorgers en deelnemers, 

De zorgboerderij krijgt een belangrijke plek 

in je leven of in het leven van uw kind.  

Je kunt rekenen op een professioneel team 

dat de ontwikkelingsmogelijkheden mogelijk 

zal benutten.   

 

Weten wat je van elkaar mag verwachten is 

belangrijk. 

In onze boerderijgids vinden jullie alle 

relevante informatie.  

 

Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag 08.30-17.30 uur 

Zorgaanbod 09.00-17.00 uur  

 

Ziekmeldingen 
Uitsluitend telefonisch doorgeven via 

onderstaand telefoonnummer van de locatie. 

 

Locatie Zoetermeer 

Meerpolder 23 

2717 PA Zoetermeer  

Tel 06 12 23 62 55 

Bereikbaar: Ma t/m za 08.30-17.30 uur  

 

Officiële nationale feestdagen zijn wij 

gesloten. 
* Kerstmis zondag 25 en maandag 26 december 

2022 

* Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023 

* Goede vrijdag 7 april 2023 

* Pasen zondag 9 en maandag 10 april 2023 

* Koningsdag donderdag 27 april 2023 

* Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023 

* Pinksteren zondag 28 en maandag 29 mei 2023 

* Kerstmis maandag 25 en dinsdag 26 december 

2023 

Schoolvakanties 
* Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 

* Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022  

* Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 

2023 

* Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023  

* Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

* Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023 

* Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 

* Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 

2024  

Aanmeldingen/afmeldingen 
Maandag t/m vrijdag  

Deelnemers die doordeweeks komen moeten 

worden aangemeld. 

Zaterdagen:  

Tijdens schoolvakanties lopen de zaterdagen 

gewoon door. We verwachten dat de deelnemers 

tijdig worden afgemeld wanneer zij niet komen.  

 

Dit gaat altijd in overleg en moet passen binnen 

indicatie.  

Aan/afmeldingen kunnen gedaan worden via 

onderstaand mail adres: 

planninghazerswoude@swaenensteyn.nl 

planningzoetermeer@swaenensteyn.nl 

• Wij vragen jullie aan/afmeldingen en/of 

vakantieaanvragen zo spoedig mogelijk 

door te geven in verband met de planning. 

Want vol is vol. 

 

Locatie Hazerswoude-Dorp 

Voorweg 95 

2391AE Hazerswoude-Dorp 

Tel 06 12 06 57 79  

Bereikbaar: Ma t/m za 08.30-17.30 uur 
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Personeel  

Op de zorgboerderij werkt een team 

bevlogen professionals. Zij hebben allen 

een zorgachtergrond of dieren opleiding op 

MBO, HBO of WO niveau.  

Elk personeelslid moet in het bezit zijn van 

een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) 

en er vindt een continue screening plaats. 

Ook werkt Swaenensteyn met HBO 

professionals die geregistreerd zijn in bij 

het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister 

Jeugd).  

 

Stagebeleid  

 
Swaenensteyn biedt een stageplaats voor 

studenten op MBO, HBO en universitair 

niveau. Elke stagiair moet in het bezit zijn 

van een VOG (Verklaring Omtrent het 

Gedrag). 
Er zijn speciale afspraken gemaakt met de 

stagiairs zodat de privacy van de kinderen 

gewaarborgd wordt. Daarbij is de 

zorgboerderij een erkend leerbedrijf 

volgens de richtlijnen van ‘Calibris’.  

De stagiairs werken onder supervisie van 

een gediplomeerde medewerker.  

 

Contact ouders/verzorgers / 

Mentor 

Elke deelnemer heeft een vaste mentor die 

het eerste aanspreekpunt is.  
 

 

Bij vragen over 

onderstaande onderwerpen 

 
Indicaties/budget: 

r.hoogenboom@swaenensteyn.nl 

 

 

Planning/vakantie/wijzigingen/ 

extra aanvragen Zoeterneer: 

planningzoetermeer@swaenensteyn.

nl 

 

Planning/vakantie/wijzigingen/ 

extra aanvragen Hazerswoude-

Dorp: 

planninghazerswoude@swaenenstey

n.nl 
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Op weg naar je toekomst en educatie 

“Op weg naar je toekomst” is een project dat wordt 

aangeboden aan jongeren in de leeftijd vanaf 14 tot 

18 jaar waarbij de schoolgang niet lukt. 

Hierbij wordt samen met de jongeren en hun 

netwerk gezocht naar alternatieve 

uitstroommogelijkheden gericht op competenties 

en interesses. Dit wordt gerealiseerd door middel 

van klassikale en praktijk lessen. Naast dat er wordt 

toegewerkt naar een plek op de arbeidsmarkt, 

wordt er gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. 

Met name gericht op zelfredzaamheid en 

zelfstandigheid. Dit wordt enkele dagen per week 

aangeboden op locatie Hazerswoude. 

Op beide locaties wordt voor de deelnemers die 

(tijdelijk) niet naar school gaan, dagelijks educatie 

aangeboden in samenwerking met Leo Kanner 

Onderwijsgroep. 

 

 

 

 

 

 
 



 Dagstructuur  

Op de zorgboerderij hebben we een vaste dagstructuur. 

Zo voeren wij zoveel mogelijk met elkaar alle klussen uit en doet 

iedereen mee met het groepsspel. Tenzij hier individuele afspraken 

over zijn gemaakt. 

09:00 – 

10:00 
Klussen / educatie groep 1  

 

10:00 - 

10:15 
Dieren check moment / 

start educatie groep 2 
 

10:15 – 

10:30 
Drinkmoment 

Educatie  
 

10:30 – 

11:00 
Groepsspel 

Educatie   

11:00 – 

12:30 
Doelgerichte tijd 

Educatie   
 

12:30 – 

13:00 
Lunchen  

 

13:15 – 

13:45 
Keuze activiteit  

 

13:45– 

15:00 
Vrije tijd(doelgerichte 

invulling) 
 

15:00 – 

15:15 
Drinkmoment 

 

15:15 – 

17:00 

Klussen / dieren voeren /  

Vrije tijd (doelgerichte 

invulling) 
 

16:15 - 

16:30 
Dieren check moment 

 

   

 



 

Eet/drink momenten 

Op de zorgboerderij hebben wij 2 

drinkmomenten (10.15 en 15.00 uur) 

en een lunchmoment (12.30 uur). 

Wilt u voor de drinkmomenten een 

(gezond) tussendoortje meegeven 

zoals bijvoorbeeld fruit en voor de 

lunch belegde boterhammen?  

 

Als drinken kunnen wij de kinderen 

aanmaaklimonade, thee of water 

aanbieden.  Mocht uw kind iets 

anders willen drinken dan kan u iets 

anders (gezonds) meegeven.  
 

Wij houden u graag op de hoogte! 
 

Nieuwsbrief  
Drie á vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief, deze 

wordt digitaal verspreidt. Lees deze aandachtig door. Hierin 

vindt u nieuwtjes en belangrijke zaken omtrent vakanties en 

veranderingen in beleid. Deze informatie staat ook op de 

website van de zorgboerderij.  
 
Facebook  
Regelmatig plaatst Swaenensteyn berichtjes met een foto of 

video op FB. In de deelnemersovereenkomst staat door 

jullie aangegeven of er foto’s/video’s gedeeld mogen 

worden. 
 

Medicatie  

De wettelijke vertegenwoordiger draagt 

de verantwoordelijkheid dat 

zorgboerderij Swaenensteyn ingelicht 

wordt wanneer de deelnemer medicatie 

gebruikt. Acute wijzigingen telefonisch 

doorgeven.  

De wijzigingen moeten ook via de mail 

gemeld worden bij de mentor. 

Het verstrekken van een 

medicatiepaspoort is een verplichting. 

Een medicatiepaspoort wordt door de 

apotheek op aanvraag gratis verstrekt. 

Dit paspoort wordt bij elke wijziging 

opnieuw verstrekt. Dit geldt ook voor de 

deelnemers die uitsluitend thuis 

medicatie gebruiken.  

Vragen 

Mochten er vragen of opmerkingen 

zijn kan er altijd contact opgenomen 

worden met de mentor of het 

algemene nummer van de locatie. 

 

 



 

10 Gouden boerderij regels 

1. We luisteren naar elkaar en naar de begeleiders  

2. We blijven van elkaar en elkaars spullen af  

3. We accepteren elkaar zoals we zijn   

4. We helpen elkaar      

5. We accepteren het niet dat er gepest en                                   

geplaagd wordt  

6. We houden ons aan de regels    

7. We gebruiken geen scheldwoorden   

8. We vertellen de waarheid    

9. We ruimen onze spullen netjes op en helpen              

anderen hiermee                                 

10. We maken er een leerzame tijd van        

          

  

 


