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Hallo
Je bent zopas op bezoek gekomen in de leefgroep voor
een eerste kennismaking en je hebt dit boekje
gekregen.
Wat werd er allemaal verteld in dat eerste gesprek?
 De leefgroep waar je eventueel zal terechtkomen
werd voorgesteld en je kreeg een rondleiding.
 We legden uit hoe de dag in elkaar zit, wanneer we
eten, slapen, naar school gaan, … .
 Een aantal afspraken werden overlopen.
 Er werd geluisterd naar jou en je mama en papa en
iedereen kreeg de kans om iets te zeggen over een
eventueel verblijf.
Dit boekje kan je nog eens lezen. Hopelijk voel je je
meer op je gemak na het lezen van dit boekje.
Veel leesplezier !!!
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DE LEEFGROEP
Elke leefgroep heeft een andere naam. Als jij
binnenkort een tijdje bij ons zou komen wonen
dan zal dat in Jade, Koraal, Amber, Opaal, Sepia
of Indigo zijn.
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Wie werkt er in de leefgroep?
In een leefgroep wonen er veel kinderen (ongeveer
11) samen in een groot huis. Er werken 6 begeleiders.
Zij vervangen niet je mama of papa, maar doen wel
heel wat dingen die mama en papa thuis ook doen. Bij
problemen of vragen kan je bij hen terecht.
Als je een tijdje bij ons komt wonen wordt er een
individuele begeleider (IB) gekozen voor jou. Die
begeleider is iemand die er speciaal voor jou is. Als
je met een probleem zit dat je niet met iedereen wil
bespreken, dan kan je naar je IB stappen. Die is het
best op de hoogte van alles wat met jou te maken
heeft. Je IB doet ook heel wat praktische zaken
samen met jou: hij of zij helpt je kamer inrichten,
gaat kleren met je halen, gaat naar schoolcontacten
(soms samen met je mama of papa), houdt contact
met je mama en papa, maakt verslagen, … .
De onderhoudsvrouw zorgt ervoor dat het in de
leefgroep altijd netjes is.
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Er is ook een contextbegeleider. Die praat veel met je
mama en papa, spreekt met hen af rond weekends en
vakanties, maakt mee de verslagen op, praat met de
consulent, … .
En er is ook nog een coördinator. Die staat voor je klaar
als je eens met iemand
anders wil praten dan met
de
begeleiders.
Die
persoon zoekt ook samen
met jou en je mama en
papa naar welke school je
kunt gaan, maakt ook mee
de verslagen op, houdt
contact met je consulent,
….
De begeleidsters van de
PLAVEI,
zorgen
voor
leuke activiteiten. Soms ga je met hen ergens naartoe
(bijvoorbeeld: zwemmen), soms is er activiteit in de
Plavei zelf. Als je ziek bent of je hebt een dag vrijaf op
school, kan het gebeuren dat je naar de Plavei gaat. De
begeleidsters daar zorgen voor je, je kan er knutselen
of spelletjes spelen.
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Hoe ziet een dag in de
leefgroep eruit?
Een schooldag
De begeleider komt je ’s morgens wakker
maken. Je maakt je dan klaar op je kamer
en je komt naar de keuken voor het ontbijt.
Na het ontbijt kun je nog wat
spelen tot je naar school gaat.
Alle kinderen vertrekken dan
naar hun eigen school en
blijven ’s middags ook op school
eten.
Na school komt iedereen terug naar de leefgroep, dan
is er tijd voor een vieruurtje. Als je huiswerk hebt, dan
kan je dat eerst maken, daarna kan je nog wat spelen.
Soms is er ook een activiteit van de Plavei.
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Rond zes uur eten we allemaal
samen, daarna neemt iedereen
een douche of een bad.

Tot het tijd is om te gaan slapen
kan je nu nog spelen, naar
televisie kijken, lezen, tekenen,
knutselen, op de computer spelen,
….

op je kamer.
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Op
woensdag
is
dat
bijna
hetzelfde, je hebt dan wel maar
tot ’s middags school en eet dan in
de leefgroep een warme maaltijd.
Soms is er een activiteit gepland
(knutselen, bakken of ergens
naartoe gaan).
Is er geen activiteit, dan kan je
buiten spelen of je wat ontspannen

Weekends en vakanties
Als je tijdens het weekend of in
de vakantie in de leefgroep bent,
dan is het er wel anders dan op
de schooldagen. Alles verloopt
wat rustiger, je mag wat langer slapen en een beetje
langer opblijven. Je hebt veel meer tijd om te spelen.
Op vrijdag- of zaterdagavond krijg je chips en
frisdrank.
Het kan zijn dat je eens een uitstap maakt met de
leefgroep, dan gaan we naar het bos, naar de zee, naar
een pretpark, …
Soms kan er eens een vriendje of vriendinnetje komen
spelen of jij kan eens naar hen toe gaan.
De begeleider vraagt wel eens om een beetje te helpen,
iedereen krijgt dan een taakje. Bijvoorbeeld: helpen
afwassen of afdrogen, …
Als je dat wil, kan je naar een sportclub of een
jeugdbeweging gaan. Tijdens vakanties kan je met je
jeugdbeweging op kamp, kan je een sportkamp doen.
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Hoe ziet de leefgroep
eruit ?

De leefgroep is een groot
huis met vele kamers en
verschillende ruimtes.

JADE

In de woonkamer kan er gelezen en geknutseld worden.
We kijken er ook samen naar de televisie en je kan er op
de computer werken als je dat wil.
De keuken is de centrale
plaats
van
onze
leefgroep, waar we allen
samen eten. Na school
eet je er je vieruurtje
op.
OPAAL
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De speelkamer wordt
door de kleinsten gebruikt om te spelen,
maar ook de grotere
kinderen kunnen hier
spelen, dansen …
Er is ook een grote
tuin bij de leefgroep

KORAAL

slaapkamer.
Er zijn verschillende gangen met slaapkamers en
er zijn ook twee badkamers.

AMBER

waarin je kan spelen, fietsen
…

Natuurlijk heb je ook een
plaats nodig om te slapen.
Meestal heb je een eigen

INDIGO & SEPIA
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Enkele afspraken in de leefgroep
Als je met zoveel kinderen samen bent, dan moeten
er een aantal dingen afgesproken worden om het voor
iedereen leuk en gezellig te maken:
•

•
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Het is belangrijk dat jij je goed
voelt binnen de groep, dat je kunt
opschieten met de andere kinderen.
Het is niet leuk als er steeds ruzie
is, of als er iemand gepest wordt.

Vanaf 6 jaar krijg je zakgeld. Hoe
ouder je bent, hoe meer zakgeld
je krijgt. Vóór je 12 jaar bekijk je
samen
met
je
individuele
begeleider wat je met je zakgeld
doet, bv. iets leuks kopen voor
jezelf. Vanaf 12 jaar krijg je je
zakgeld
in
één
keer.
We
verwachten dat je er zelf zorg voor draagt en
samen met je begeleider bekijkt wat je ermee
doet.

•

•

Heb je een eigen fiets, dan
kan je die meebrengen.
Anders kan je ook een fiets
van de leefgroep gebruiken.
De meeste kinderen hebben een eigen kamer.
Je mag die mee helpen inrichten met spulletjes
die je van thuis hebt meegebracht. Jouw kamer
is het enige plekje in het hele huis dat van jou
alleen is, daar kan je even alleen zijn als je dat
wil. Daarom wordt er ook gevraagd dat je de
andere kinderen niet zomaar in je kamer
binnenlaat. Je laat je kamer elke morgen netjes
achter.
Je kunt een sleutel krijgen voor een
brandkoffertje op je kamer. Je betaalt hier
€10 waarborg voor. Uiteraard krijg je bij
teruggave die waarborg terug.
Je kunt, als je ‘ouder’ bent, ook een sleutel van
je kamer vragen.
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Natuurlijk mag je je eigen kledij
meebrengen van thuis. Als je in de
leefgroep
woont,
dan
bekijkt
je
individueel begeleider samen met jou of je
nieuwe kledij nodig hebt.
Alle kleren kunnen hier gewassen en gestreken
worden in onze wasserij. Het
kan natuurlijk ook dat je
mama of papa je kleren
wassen.
•

•

•
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In de leefgroep is er heel
wat speelgoed voor alle
kinderen. Als je dat wil, mag je ook iets van je
eigen speelgoed meebrengen.
Als er iemand van de groep verjaart, dan wordt
dat gevierd. Ook Sinterklaas, Pasen, Kerstmis,
carnaval, … worden niet vergeten.

SCHRIJVEN, TELEFOON, BEZOEK,
WEEKEND NAAR MAMA EN PAPA
In de leefgroep mag je
regelmatig eens bellen naar je mama en
papa of zij kunnen ook naar jou bellen.
Je mama en papa, familie of vrienden
kunnen ook altijd een brief schrijven.
Met de contextbegeleider en je consulent wordt er
afgesproken of je mama en papa op bezoek kunnen
komen, of je eens naar huis kan in het weekend en in
vakanties. Dit is voor elk kind anders.
Je mama en papa blijven zeer
belangrijk. De begeleiding en
de contextbegeleider zullen je
mama en papa vertellen hoe
het met je gaat in de
leefgroep, op school, bij
vrienden, in de jeugdbeweging
of de sportclub, … .
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HOE PROBEREN WIJ JOU TE HELPEN ?
Het kan zijn dat het niet zo goed gaat tussen jou en/of je
mama en papa. Je kan het soms moeilijk hebben met
andere mensen en leeftijdsgenootjes, je voelt je misschien
niet zo goed in je vel…
Wij zijn hier om samen met jou aan deze zaken te werken.
De begeleiders luisteren naar wat jij
denkt en wat je zou willen. En zij
vertellen jou ook wat zij willen dat je
doet. Deze vragen worden ook aan je
mama en papa gesteld.
Aan de hand van die dingen schrijven je individueel
begeleider, de contextbegeleider en de coördinator, een
tekst (dat is een verslag). Er zal dus af en toe zo’n verslag
opgemaakt worden, maar we zullen daar steeds over
spreken met jou en je mama en papa.
Daarin zal staan hoe jij je voelt in de groep, hoe het met
je gaat op school, thuis.
Er zal dan ook afgesproken worden waar we in de volgende
periode speciaal aan zullen werken en waarbij we jou en je
mama en papa kunnen helpen. Dit komt ook in het verslag.
Deze verslagen worden opgestuurd of gemaild naar je
consulent.
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WAT ALS JE HET MOEILIJK HEBT,
ALS JE MET IETS NIET AKKOORD
GAAT ?
Wij zijn er om naar jou te luisteren. Het kan
gebeuren dat jij wat wij zeggen niet juist vindt of
dat je het moeilijk hebt met iets.
Je kan daarover altijd spreken met je individueel
begeleider of met de coördinator. Misschien moet je
er ook eens met je mama en papa over spreken. Je
kan ook vragen om met iemand van de directie te
spreken.
Het kan ook zijn dat je liever praat met iemand van
buiten Arcade. Er zijn verschillende dingen die je
dan kan doen:
•
Je kan praten met je consulent
•
Je kan schrijven, bellen of mailen naar de JO-lijn
Koning Albert II laan 35 bus 32
1030 Brussel
 0800 900 33
jo-lijn@jongerenwelzijn.be
•
Je kan ook mailen of bellen naar de kinder- en
jongerentelefoon  102
brievenbus@awel.be
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WIL JE WAT MEER WETEN OVER HET
ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG
(OCJ) ?
Alle meisjes en jongens in de leefgroep komen hier terecht
via het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of via de
jeugdrechter. Jij bent hier terecht gekomen via het OCJ.
Op één of andere manier ben jij bij het OCJ terecht
gekomen. Het kan zijn dat je mama of papa om hulp gingen
vragen, het kan ook dat jijzelf aan iemand vertelde dat het
thuis niet zo goed gaat. Of misschien ben jij via iemand
anders (buren, familie, een juf of een meester, …) op het
OCJ gekomen.
Bij het OCJ heb je een consulent. Die is er om naar jou en
je mama en papa te luisteren. Als je hem iets wil vragen of
vertellen, dan kan je telefoneren of een briefje schrijven.
Je consulent heeft naar jou en je mama en papa geluisterd
en denkt dat het voor iedereen beter is als jij een tijdje
ergens anders gaat wonen.
Je consulent wil dat je bij ons komt wonen en denkt dat wij
jou en je mama en papa kunnen helpen.
Je consulent zal je in de leefgroep soms eens een bezoekje
komen brengen of een babbel met je komen slaan om te
horen hoe het met je gaat.
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Als je nog vragen hebt, dan kan je bellen naar
- …………………………………….
- …………………………………….
- …………………………………….
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INFORMATIE

VZW Arcade
Zevekotestraat 58b
8470 Gistel
Tel: 059 27 09 00
Fax: 059 27 09 18
info@arcadevzw.be
www.arcadevzw.be
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