LOGEREN IN STRANDJUTTER
 Een periode van rust inlassen zodat
zowel de jongere als zijn omgeving
daarna opnieuw samen verder

 We zoeken samen naar gepaste alternatieven
om positief met spanning om te gaan en om
spanning te ontladen.

logistieke taken, tuin, tearoom, etc.

kunnen.
Het zich goed voelen staat voorop.

 We werken aan de hand van een
individueel dagschema waarin rust
op kamer wordt afgewisseld met
ontspanning in de leefgroep. Op vaste
tijdstippen doen we korte activiteiten
in een klein groepje.

 We hebben oog voor jouw krachten
en jouw interesses en proberen ons
daarop af te stemmen.

 Structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en
veiligheid zijn sleutelwoorden voor onze
werking.

 Rust betekent vaak dat je even
niet of minder naar school kan
gaan tijdens je verblijf.
We bekijken dit individueel en
bieden als alternatief dagbesteding aan.

WAT MAG IK MEEBRENGEN?
 Spullen om jouw kamer gezelliger te maken.
 Persoonlijk speelgoed voor op jouw kamer.
 Multimedia (mp3, psp, tablet, etc) waar je
graag mee speelt.
 Bekijk ook zeker de bagagelijst van de
voorziening.

WAT KAN DAGBESTEDING ZIJN?
Sport & spel, knutselen, koken, dierenverzorging,

DE OPVOEDERS
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Sophie

BEDTIJD?
Iedereen gaat om 20u45 naar
zijn kamer om te slapen. Vanaf
dan wordt er stilte verwacht op
de gang. Iedereen geeft zijn
multimedia af aan de opvoeders.
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Koen
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GSM?
In het dagschema worden
momenten voorzien waarop je
jouw GSM mag gebruiken.
Daarbuiten wordt jouw GSM
bewaard bij de opvoeders.
Bellen naar de context kan via de vaste lijn van de
leefgroep. Hierover worden samen met de
context afspraken gemaakt.
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Xavier

website: www.derozenkrans.be

ROKEN?

Jasper

Multifunctioneel centrum

Roken kan vanaf 16 jaar mits
schriftelijke goedkeuring van de
ouders.
We maken afspraken over de
plaats en de frequentie van het
roken.

e-mail: strandjutter@vocderozenkrans.be
algemeen tel.: 058/52.12.52
tel. Strandjutter: 058/53.37.04

Erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH)

VAAK GESTELDE VRAGEN

VOC DE ROZENKRANS

