DE ROZENKRANS
ZORG

ONDERWIJS

Multifunctioneel centrum

Begeleiding: De Branding
-

Mobiele en ambulante begeleiding
Mobiele vervolgondersteuning

Dagopvang
-

Schoolaanvullende en – vervangende
dagopvang
Kortdurende dagopvang (92 dagen)
Woensdagnamiddag- en vakantiewerking
Voor- en naschoolse opvang
Auti-werking
GES-werking

Verblijf
-

Verblijf hoge en lage frequentie
Kortdurend verblijf (92 dagen)
Auti-werking
GES-werking

Dienst voor rechtstreeks
toegankelijke hulp
Begeleiding: De Branding (*)
-

Mobiele en ambulante begeleiding

Dagopvang (*)
-

Woensdagnamiddag- en vakantiewerking
Voor- en naschoolse opvang

Verblijf (*)
(*) Combinaties van bovenstaande functies
mogelijk tot 8 PPT/kalenderjaar.

Outreach
-

BuBaO De Strandloper
-

Basisaanbod
Type 2

BuSO De Rozenkrans
-

OV2: type 2, type 9
OV1: type 2, type 9

BuSO De Nieuwe Poort
-

0V3: basisaanbod, type 9
Opleiding kappersmedewerker
Opleiding logistiek assistent

Inhoudelijke kennisdeling voor
ondersteuners van het kind of de jongere
met (een vermoeden van) een beperking

Verblijf: Albert I-laan 54, 8670 Oostduinkerke - ’t Vlot, Essex Scottischlaan 13, 8434 Westende - Mipito, Oostdijkweg 22, 8670 Oostduinkerke - Zandcluyse, Pylyserlaan 15, 8670 Koksijde
Dagopvang: Albert I-laan 54, 8670 Oostduinkerke – Clivialaan 9, 8400 Oostende

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

HOE WERKEN WIJ?

Wij richten ons tot kinderen en jongeren vanaf 2,5
tot 21 jaar (uitbreidbaar tot 26 jaar). Er is sprake
van (een vermoeden van) een mentale beperking,
eventueel in combinatie met gedrags- of
emotionele problemen of een andere bijkomende
beperking.

Contactpersoon is Martine
intakeverantwoordelijke.
:058 52 12 52

Wij begeleiden en ondersteunen het gezin en zijn
netwerk.

WAT BIEDEN WIJ?
-

Een gespecialiseerde begeleiding en ruime
ervaring vanuit een multidisciplinair team

-

Een kindvriendelijke omgeving: de
nabijheid van de zee en duinen, de sport- en
ontspanningsmogelijkheden op het domein, …

VOC DE ROZENKRANS
Vanstechelman,

:martine.vanstechelman@vocderozenkrans.be
Een aanmelding kan vanuit de context of via een
verwijzende dienst.
Neem vrijblijvend contact voor meer informatie.
We gaan na of onze dienst een gepast aanbod kan
bieden.

Multifunctioneel centrum
Dienst voor rechtstreeks
toegankelijke hulp

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. We
bespreken de mogelijkheden en combinaties van
verblijf, dagopvang en begeleiding.

Albert I-laan 54

-

Een actieve samenwerking met het gezin en
zijn netwerk

8670 Oostduinkerke
website: www.derozenkrans.be
e-mail: info@vocderozenkrans.be

-

Een nauwe samenwerking met de scholen
binnen De Rozenkrans, alsook met de andere
scholen in de omgeving

-

Een open en actieve houding naar
intersectorale samenwerking en
afstemming

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

