Onthaalbrochure voor ouders

Welkom!
We gaan de zorg voor je kind met jullie delen , uw kind zal
nu ook in De Leeuwerik verblijven. We begrijpen dat dit
voor jullie een emotionele gebeurtenis is, met veel
spanningen en onzekerheden. De Leeuwerik wil jullie hierbij
zoveel mogelijk ondersteunen.
Met behulp van dit boekje zullen we jullie informeren over
onze werking en wat wij doorheen de hulpverlening van
jullie verwachten.
Misschien hebben jullie nog heel wat vragen of is het nog
niet helemaal duidelijk welke rol jullie hebben wanneer
jullie kind in De Leeuwerik komt wonen.
Hopelijk beantwoordt dit boekje alvast enkele vragen en
gaan we samen op zoek naar een gezond evenwicht in de
gedeelde zorg.

Ondanks dat jullie kind nu bij ons komt verblijven, blijven jullie de ouders en zullen we jullie steeds blijven
aanspreken op jullie betrokkenheid. Hierbij vinden wij het wel belangrijk dat het belang en de veiligheid van het
kind steeds voorop staat.
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Wat is dat,
De Leeuwerik?

De Leeuwerik
is één van de huizen van De Waaiburg.
In totaal kunnen hier

11 jongens en meisjes wonen. Ze zijn allemaal tussen de 2,5 en de 18 jaar. Het is voor elk
kind verschillend hoeveel dagen ze in de leefgroep aanwezig zijn.

Verder is dit huis net hetzelfde als elk ander huis. Er is een keuken, een speelkamer, een tv-hoek, …
Ieder kind krijgt hier zijn eigen kamer.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jullie bij De Leeuwerik terecht zijn gekomen.
Ook de manier waarop is voor iedereen verschillend. De meest voorkomende manieren zijn de volgende:

Via het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
Jullie, het kind, familie, buren, … of iemand anders hebben via het OCJ om hulp gevraagd. Jullie gingen samen op
zoek naar de gepaste hulp die jullie nodig hebben en zijn naar de Leeuwerik doorverwezen.
Samen zullen we de hulp regelmatig evalueren en indien nodig bijsturen.

Via de Jeugdrechtbank (JRB)
De Jeugdrechter heeft beslist dat het voor jullie gezin de beste oplossing is, dat je kind in De Leeuwerik komt
wonen. Deze beslissing wordt minstens om de 6 maanden onderzocht of de uitspraak van de jeugdrechter nog
aangepast is aan jullie situatie. De consulent nodigt jullie dan uit voor een gesprek om te overlopen hoe de
hulpverlening loopt.

We gaan samen op zoek naar een oplossing voor jullie hulpvraag.
In de begeleiding willen we van jullie horen wat de zorgen zijn maar ook wat er goed gaat. Hierbij worden
jullie eigen doelstellingen geformuleerd en de stappen waaraan jullie willen werken.

Hoe ziet een dag in De Leeuwerik eruit?
Rond 7 uur maakt de begeleider de kinderen wakker.
Zij hebben dan een half uurtje de tijd om zich te wassen en aan te kleden.
Om 7.30 uur is het tijd voor het ontbijt waarna het tijd is om naar school te vertrekken.
-------------------------------------------------------------

Rond 16 uur komen de kinderen terug van school. Dan eten we eerst samen
een vieruurtje en praten we bij over ieders dag. Daarna gaat iedereen naar
zijn kamer om zijn huiswerk te maken.
-------------------------------------------------------------

17.15 uur Etenstijd! Na het eten heeft ieder kind een taakje om te doen.
Zoals: afruimen, keren, brood gaan halen, … Tijdens dit moment spreken we ook met
de kinderen af wat iedereen die avond nog gaat doen.
------------------------------------------------------------Op het einde van de dag is het voor iedereen tijd om in zijn bedje te kruipen.

In De Leeuwerik hebben we 3 basisregels.
Deze zijn bedoeld voor de kinderen en
hangen uit in de leefgroep.

1. We doen niemand pijn,
niet met woorden en niet met ons lichaam
2.

We doen onszelf geen pijn
3.

We maken niets met opzet stuk

Wat kan mijn kind hier
allemaal doen?
Alle kinderen worden gestimuleerd om een sport of hobby te beoefenen.
Hier krijgt u als ouder inspraak over.

Verder gaan we elk jaar samen op vakantie!

Tijdens vakanties kunnen de kinderen op kamp gaan of andere activiteiten doen,
zoals gaan spelen bij speelplein De Bogaard .

Hoeveel zakgeld krijgt mijn kind?
De hoeveelheid zakgeld je kind elke maand krijgt,
hangt af van de leeftijd van het kind.
Deze centjes mogen ze zelf uitgeven.
Er wordt samen met hen bijgehouden hoeveel ze sparen.
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6 en 8 jaar
8 en 12 jaar
12 en 14 jaar
14 en 16 jaar
16 en 18 jaar

€ 6.16
€12.26
€24.52
€36.79
€49.05

De Leeuwerik krijgt van de
overheid budget voor volgende
zaken:
Kleding , School , Verjaardag
Hierbij verkiezen wij kwaliteit en duurzaamheid!
Als je kind in een leefgroep verblijft, dan stopt de uitkering van de kinderbijslag aan de ouders
voor dat kind. Hierdoor kan de plaats in de kinderrij veranderen en dus ook het bedrag dat je
voor je andere kinderen ontvangt. De overheid heeft dit zo beslist.
de
1/3 van de kinderbijslag van je kind in De Leeuwerik, wordt ofwel nog steeds aan de ouders
uitgekeerd of voor het kind gespaard op een geblokkeerde rekening. De verwijzer beslist hierover,
niet De Leeuwerik!

Waar slaapt mijn kind?
Elk kind heeft een eigen slaapkamer.
Deze kamer is van het kind alleen!
Deze kamer mogen jullie samen met jullie kind aankleden en inrichten.
Zo wordt het een persoonlijk plekje.
Deze kamer wordt gebruikt om het huiswerk te maken, muziek te luisteren,
te spelen, even tot rust te komen en natuurlijk om te slapen.
Vanaf 12 jaar verwachten we dat het kind zijn kamer zelf opruimt.
Vanaf 14 jaar leren we hen deze ook zelf poetsen.
Tot dan doen Ingrid en Renilda dit.
Wanneer het kind op weekend of naar huis gaat,
wordt deze kamer op slot gedaan zodat hier niemand anders binnen kan.

Tijd om te gaan slapen
Tot 5 jaar 6 en 7 jaar
19u30
19u45

8 jaar
20u00

9 jaar
20u15

10 jaar
20u30

11 jaar
20u45

12 jaar
21u00

13 jaar
21u15

14 jaar
21u30

In het weekend mogen de kinderen één uur langer opblijven, en in de vakanties een half uur.

15 jaar
21u45

16 jaar
22u00

17 jaar
22u15

Gedeelde zorg,
tussen ouders en
De Leeuwerik

Jullie kind komt binnenkort in De Leeuwerik wonen.
Dit betekent dat we

samen

zullen werken aan, wat wij

gedeelde zorg

noemen.

Dit betekent dat we elkaar zullen ondersteunen, een gedeelde verantwoordelijkheid voelen en samen zullen zoeken
naar oplossingen voor problemen.

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van deze

samenwerking.

Doorheen de begeleiding zullen we steeds zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij jullie laten.

In De Leeuwerik werken 7 vaste begeleiders.
Zij nemen de zorg voor jullie kind op zich wanneer het in de leefgroep verblijft. Verder zullen
jullie tijdens de hulpverlening moeten samenwerken zodat het kind zo snel mogelijk weer thuis
kan wonen.
Net zoals jullie een vaste contextbegeleider hebben gekregen, krijgt jullie kind ook een
individuele begeleider. (IB) Deze is verantwoordelijk voor enerzijds de praktische zaken,
anderzijds neemt hij de zorg omtrent het welbevinden van jullie kind op zich.
Ook wordt er voor elk gezin een CO-begeleider aangeduid. Dit is meestal, maar niet altijd, de IB
van jullie kind. Deze begeleider zal de contextbegeleiding mee opvolgen en ondersteunen en
overnemen in geval van ziekte of afwezigheid van de vaste begeleider.
De Leeuwerik werkt doorheen het academiejaar ook samen met stagiaires. Deze draaien mee in
de dagdagelijkse werking van De Leeuwerik. Het kan dus zijn dat er een stagiaire meekomt met
jouw contextbegeleider of de individuele begeleiding van uw kind ondersteunt.

Nog enkele belangrijke (contact)personen

De directie is Simonne Daems.
Julie Van Elst is Unit Coördinator van de afdelingen die Verblijf en Contextbegeleiding bieden.
Jullie hebben Julie waarschijnlijk al ontmoet tijdens het intakegesprek.
Nancy Van De Velde is de orthopedagoge van VZW De Waaiburg.
-----------------------------------------------------------------------------In de Leeuwerik zorgen Ingrid en Renilda er steeds voor dat er;
lekker en gezond voor ons gekookt wordt, de leefgroep netjes en proper is
en dat de was en de plas gedaan wordt.

Wat kunnen jullie van ons verwachten?
Tijdens de start wordt er goed geluisterd naar de zorgen die er zijn maar ook wat
goed gaat. We luisteren naar de betrokkenen: jullie als ouders, de doorverwijzer,
eventueel een consulent en de kinderen. Ook andere personen die voor jullie
belangrijk zijn worden gehoord. Daarna wordt er een handelingsplan opgesteld.
Hierin worden alle punten opgenomen waaraan en hoe er tijdens de begeleiding
gewerkt zal worden.
Halfjaarlijks zullen we de begeleiding bespreken tijdens een evolutiebespreking. Hierbij gaan alle betrokkenen
rond de tafel zitten en wordt er weer naar iedereen geluisterd.
Op basis van de besprekingen wordt er een evolutieverslag opgesteld. Bestaande uit enerzijds de
evaluatie van voorgaande periode en anderzijds de toekomstperspectieven, doelstellingen en strategieën.
Dit document vervangt het handelingsplan in de verdere hulpverlening.
De inhoud van bovenstaande verslagen is van en voor jullie. Hiervan mogen jullie een kopie hebben.
Verder gaan er contextbegeleidingen plaatsvinden. De begeleider komt bij jullie thuis, spreekt met jullie
af in de Leeuwerik of jullie gaan samen op stap.
We zullen jullie zoveel mogelijk betrekken in de hulpverlening.
Wanneer er belangrijke zaken worden beslist, zullen we jullie altijd inlichten over de reden.

Wat kunnen jullie van ons verwachten?
We zullen antwoorden bieden op jullie vragen.

In onze begeleiding streven wij naar openheid.
Wij verwachten een open en eerlijke communicatie en willen alles bespreekbaar maken.

Vanuit ons drugsbeleid zullen wij ouders steeds aanspreken over vermoedens van gebruik;
Dit kan gaan over alcohol, drugs, gamen, …
Wanneer ouders onder invloed hun kind komen ophalen, zullen wij steeds een inschatting maken
rond de veiligheid. Indien deze niet aanwezig is, zullen wij het advies geven om het kind
niet mee naar huis te laten gaan of in uiterste nood politie in te schakelen.

Wat zijn jullie rechten en plichten?
Bij belangrijke besprekingen mag je steeds een vertrouwenspersoon meenemen.
Samen beslissingen nemen over de opvoeding.
Persoonlijk contact met het kind.
Informatie over het kind.
Recht op toegang van het dossier.

Verder behouden jullie steeds de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding en
de ontwikkeling van jullie kind.
Hier komt een grote betrokkenheid bij kijken en blijft u de regie zoveel mogelijk in eigen handen nemen.
Om in dit opzet te slagen verwachten wij een open en eerlijke communicatie waarbij iedereen de
gemaakte afspraken nakomt.

Belangrijk hierbij is dat De Leeuwerik rekening moet houden met de beslissingen
van de Jeugdrechter als die betrokken is. De veiligheid en het belang van het
kind staan tijdens
de hulpverlening steeds voorop!

Op het eerste zicht lijkt het niet gemakkelijk om
tijdens het verblijf van uw kind in De Leeuwerik
betrokken te blijven.
Toch is er binnen onze werking,
heel wat mogelijk om uw rol als
ouder te behouden.
Laten we eerst samen eens nadenken over
welke (zorg)taken er allemaal zijn voor ouders?
Vul ze maar in de tekstballonen in.

(Ouder)betrokkenheid

Welke zaken vindt u als ouder belangrijk?
Zijn er zaken die u zeker nog wil blijven doen?
Wat lijkt u haalbaar om nog uit te voeren?

Om jullie zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, willen we jullie graag beter leren kennen.
Op de volgende pagina’s nemen we hier uitgebreid de tijd voor.

Met behulp van een levenslijn, een genogram en netwerkcirkels.

Levenslijn

Genogram

Netwerkcirkels

Praktische
informatie

De Leeuwerik heeft enkele vaste adressen voor volgende zaken:

U bent niet verplicht om deze adressen te gebruiken.
Het zou kunnen dat jullie graag naar eigen huisarts, tandarts of
kapper gaan, dat is geen probleem maar het zou wel kunnen dat
we dan vragen de afspraken zelf op te volgen.

Is er iets niet duidelijk?
Aarzel dan niet om het ons te vragen!
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