Infobrochure
‘t Spoor
Afdeling van de Waaiburg vzw

HOI

Fijn dat jij onze infobrochure doorbladert. In dit
boekje proberen we je zoveel mogelijk informatie te
geven over het reilen en zeilen in ’t Spoor.
Natuurlijk kan niet alles in dit boekje en waarschijnlijk
zal je na het lezen van deze brochure nog wel vragen
hebben. Aarzel dan niet om verdere uitleg te vragen.
Veel leesplezier !
’t Spoor is een leefgroep voor pubers en adolescenten.
De begeleiding en 2 mensen van de logistiek (Lief en
Anny) doen hun uiterste best om alles in goede banen te
leiden.

1.Je eigen kamer

In ‘t Spoor heb je een eigen kamer. Als je toekomt wordt er
een ‘inventaris’ van je kamer opgemaakt. Dit is een lijst van wat er allemaal
op je kamer staat en in welke staat de spullen zich bevinden. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het netjes houden van je kamer.
‘s Morgens zorg je ervoor dat je
je bed openlegt, je raam opent en
de
verwarming
uitzet.
Donderdags is het poetsdag van de
kamers. We helpen je in het begin
bij
het
poetsen.
Elke
donderdagmorgen trek je je
lakens af en ’s avonds dek je je
bed terug op. Voor je op weekend
vertrekt, moet je kamer in orde
zijn.
Je krijgt een eigen sleutel van je
kamer waarvoor je 9 euro
waarborg van je individueel budget
betaalt. Als je je sleutel verliest,
kan je van ons een nieuwe krijgen,
je betaalt hiervoor 15 Euro. Bij
misbruik moet je je sleutel
afgeven.
We respecteren je privacy. Dagelijks is er kamercontrole. Als er
problemen zijn rond veiligheid en hygiëne verwittigen we de huisbaas, die
kan je kamer doorzoeken en gevaarlijke voorwerpen zullen verwijderd
worden.

2. Gezondheid en verzorging

Als je je ziek voelt, kan je dit
best eerst tegen de
begeleiding zeggen. Indien
mogelijk proberen we je met
onze huisapotheek verder te
helpen.
Als je te ziek bent kan je naar
je eigen huisdokter of naar de
dokterspraktijk van de
Waaiburg: dokter Bakelants of
dokter Wouters, A. De
Vosstraat 4 in Geel. Eens je
keuze gemaakt blijft dit je
huisdokter.

Tijdens je ziekte blijf je op je kamer.
Doktersafspraken moet je goed naleven. Als je medicatie moet gebruiken zal
de begeleiding die in de huisapotheek bewaren.
We verwachten dat je jezelf goed verzorgt, dit wil zeggen: dat je je dagelijks
wast, en regelmatig propere kleding aantrekt. Minstens tweemaal per week ga
je in bad of douche.
Er worden ook vaste dagen afgesproken waarop je was voor je
gedaan wordt. Vervolgens leg je de gestreken kleren zelf ordelijk in je kast.

3. Familie-vrienden-vrije tijd

We hechten erg veel belang aan netwerk opbouwen en
onderhouden. Gedeelde zorg is een kracht! En hier willen we op inzetten.
In ‘t Spoor werken we gezinsgericht. Dit wil zeggen dat we in je
begeleiding steeds rekening zullen houden met de rest van je gezin. In
de mate van het mogelijke verwachten we dat je contact houdt met je
thuismilieu. Je ouders worden betrokken bij belangrijke beslissingen en
zaken die jou en hen aanbelangen zoals schoolkeuze, medische zorg, vrije
tijd en dergelijke.
Afspraken over bezoeken of weekends bespreek je samen met je
consulent, je ouders, je begeleiding en Walter (unit coördinator, regelt
bv. verlofaanvragen). We verwachten dat je de afgesproken regelingen
voor bezoek, weekend of vakanties naleeft. Aanpassingen in deze
regelingen gebeuren in samenspraak met deze personen. Voor je op
weekend vertrekt, moet je kamer in orde zijn.
Wil je ergens anders dan in ‘t Spoor overnachten, dan moet je dit ruim op
voorhand aan de begeleiding vragen. Je vraag wordt dan besproken met
je ouders en op de
teamvergadering en wordt aangevraagd aan je consulent of jeugdrechter.
Je kan pas elders overnachten wanneer je hier toestemming voor
gekregen hebt. Wij nemen vooraf steeds even contact op met de
personen bij wie je gaat overnachten en maken met hen afspraken.
Alvorens je voor de eerste keer bij iemand kan overnachten, plannen wij
eerst een kennismaking.

Vrienden en vriendinnen zijn altijd welkom in de leefgroep als je dit
even met de begeleiding van dienst bespreekt en als het er niet
teveel tegelijk zijn. Op dinsdag is het thuisblijfdag. Dan kan je
geen bezoek ontvangen.
We verwachten dat je je bezoekers even voorstelt. Je ontvangt je
bezoek in de gemeenschappelijke ruimte, tenzij dit met de
begeleiding anders is afgesproken. Respecteer mekaars privacy
wanneer een groepsgenoot bezoek ontvangt !
Je bent verantwoordelijk voor je bezoek en we verwachten dat
bezoekers de sfeer in huis respecteren. Als bezoekers zich
storend gedragen zal de begeleiding hen wegsturen. Het
eind-uur voor bezoek is 21 uur.
Vrije tijd

Het is fijn als je je vrije tijd op een plezante, zinvolle manier
kan doorbrengen. We moedigen het sporten of een andere

hobby ook aan en hebben graag dat je je aansluit bij een vereniging
of club.
Op de wekelijkse thuisblijfdag wordt een thema-avonden
georganiseerd. Je kan dan niet weg gaan of bezoek ontvangen.
Elke jongeren krijgt wekelijks een individueel budget om activiteiten
met hun netwerk te doen. Dit is een bedrag van 4,5 euro per week.

In ‘t Spoor kan je leren stapsgewijs zelf verantwoordelijkheid op te
nemen en eigen keuzes te maken. Je kan vrijheden en
verantwoordelijkheden verdienen. Eerlijkheid en vertrouwen vinden
wij hierin heel belangrijk. De eerste twee weken dat je bij ons
verblijft ga je alleen weg met begeleiding. Stilaan kunnen er
regelingen afgesproken worden samen met jou, je ouders en het
team. Uitgaan kan je in samenspraak met je ouders en het team.

In de grote vakantie kies je een kamp.

4. School-Werk
In ‘t Spoor moet je 5 dagen in de week een zinvolle daginvulling
hebben. Dit is een belangrijke voorwaarde om in ’t Spoor te kunnen
verblijven.
We verwachten dat je dagelijks tijdig naar je school of werk gaat.
We nemen steeds contact op met je school of werkgever om dit
vanaf het begin mee op te volgen.
Als je werkzoekende bent of deeltijds onderwijs volgt, zorgen we
voor een zinvolle daginvulling. Er zal met jou bekeken worden wat
de mogelijkheden zijn.
Om 17.45u wordt er gegeten zodat de jongeren die later
thuiskomen en nog geen huiswerk hebben kunnen maken, om 18.30u
mee naar boven kunnen voor huiswerkbegeleiding. Het tijdstip dat
jongeren naar boven gaan, is afhankelijk van de studieweekplanning
die met elke jongere en hun ouders wordt opgemaakt. Alle jongeren
moeten gedurende minimum een half uur op hun kamer zijn, ook al
hebben ze geen huiswerk. Deze tijd kunnen ze dan besteden aan
kamerorde. Als ze langer dan een half uur voor school moeten
werken, mogen ze onderhandelen over waar ze dit willen doen.

5. Begeleiding

In ‘t Spoor is een team van 10 begeleid(st)ers bij wie
je steeds terecht kan als je ergens hulp bij nodig
hebt. Verder is er één begeleid(st)er die er speciaal voor jou zal
zijn: je individuele begeleid(st)er of afgekort: IB. Met je IB heb
je geregeld gesprekken waarin afspraken worden gemaakt. Er
wordt tijd en ruimte gemaakt om te luisteren en te praten over
zaken die je wil.
Om je goed te begeleiden maken wij in samenspraak met je ouders,
jijzelf en je consulent na één maand een handelingsplan. Hierin
wordt vermeld welke doelen jij en je ouder(s) willen bereiken, wat
je ouders belangrijk vinden en wat de begeleiding voor jou als
leerpunten ziet. Er wordt ook vermeld hoe we dat samen gaan
aanpakken. Dit HP wordt samen met jou, je ouder(s) en consulent
besproken. Op de besprekingen mag je altijd een
vertrouwenspersoon meebrengen.
Alle betrokken partijen krijgen hiervan een exemplaar. Jouw
exemplaar wordt in je IB map bewaard. Je IB map bevindt zich op
de bureau van de begeleiding. Je mag deze daar ten alle tijden
inkijken en/of aanvullen.
Om de 6 maanden maken we een verslag over de voorbije periode:
het evolutieverslag. We bekijken met de betrokken partijen welke
doelen we bereikten en passen indien nodig ook het HP aan. Op de
evolutiebespreking wordt het verslag besproken en ondertekend.

Verantwoordelijkens tudiowerking: Tamara, Veerle en Mie

Coördinator: Nadia

Contextbegeleider: Harry

Verantwoordelijken groepswerking; Jon, Bram, Anna, Anneleen en Katleen

6. De sfeer
We verwachten van jou dat je meewerkt aan een goede leefbare
sfeer. Dit betekent o.a. :


respect hebben voor elkaar, voor andere meningen en
opvattingen, voor mekaars werk, voor het huis



de huisregels, afspraken en sancties naleven



het huis netjes en ordelijk houden

De maaltijden zijn groepsmomenten. We zorgen voor een aangename
sfeer aan tafel. We eten ‘s middags rond 12u. en ‘s avonds om 18u.

Je mag geen overdreven lawaai maken
waardoor je anderen kan storen. Na
22u. moet alles rustig zijn.
Aan
praktische
zelfstandigheid
hechten we veel belang. Samen met
je I.B. wordt een vaste taakverdeling
opgemaakt om te leren wassen,
strijken, koken en helpen bij de
afwas.
In vakanties wordt het
takenschema aangepast en uitgebreid.
Roken mag niet in huis. In ‘t Spoor en op het ganse terrein van de
Waaiburg zijn drugs niet toegelaten; dwz dat je geen drugs of
alcohol mag bezitten, bewaren of gebruiken op de terreinen van de
Waaiburg. Ons drugbeleid kan je vinden in de huisregels.

7. Geldbeheer

Elke maand heb je recht op zakgeld.
Het bedrag is afhankelijk van je leeftijd. Je moet bij ontvangst
tekenen en elke maand wordt dit
samen met jou verdeeld.
Omgaan met geld leer je in fases.
Je ontvangt geen zakgeld meer als
je een eigen inkomen hebt. Iedere
maand kan je over kledingsgeld
beschikken, dit is echter geen
recht. Voor kapper en verzorging is
er ook een maandelijks bedrag. Er
worden geen voorschotten gegeven.
Wanneer je aankopen doet van
gelijk welke aard of geld uitgeeft
(behalve je zakgeld) zorg je voor
een ticket, dat hebben we nodig
voor de boekhouding.
Vervoer naar huis en medische kosten gebeuren van de
leefgroepkas.
Vanaf het ogenblik dat je over een eigen inkomen beschikt, hou je
een eigen kasboekje bij en maak je maandelijks een individuele
rekening op. Dit vraagt het ministerie. Hoe dit precies moet kan je
met de begeleiding bespreken. We vinden eerlijkheid in het omgaan
met geld belangrijk.
Je moet 1/3 van je inkomen sparen, dit is ipv een onderhoudsbijdrage.
Lenen aan of van iemand anders doe je op eigen verantwoordelijkheid.

8. Je hebt inspraak

Jouw mening is belangrijk op ‘t Spoor !
Maandelijks is er op de thuisblijfdag een groepsraad. Hier worden
algemene zaken besproken die belangrijk zijn voor de hele
leefgroep. Je kan zelf ook een onderwerp aanbrengen.

Wanneer je een klacht hebt waarmee je niet bij iemand van de
begeleiding terecht kan, kun je ze in de
klachtenbus deponeren of de jongeren-infolijn bellen. Spreek
zeker tijdig je begeleiding aan indien je moeilijkheden hebt. De
klachtenbus vind je aan het hoofdgebouw.
Bij belangrijke besprekingen mag je steeds een
vertrouwenspersoon meebrengen.

9. Dagstructuur



Tussen 17u en 18u is er een verplicht kameruur. Je kan dan
werken voor de school, je taken doen of je zinvol bezig
houden. Schoolwerk en taken hebben prioriteit. Tijdens dit
uur blijf je op je kamer
















We eten dagelijks om 18u (op woensdag en tijdens het weekend
om 17u). Iedereen wordt verwacht er te zijn tijdens dit
groepsmoment.
In de week gaat iedereen ten laatste om 22.30u slapen. Het uur
dat je moet gaan slapen is afhankelijk van je leeftijd. Er worden
individueel afspraken rond de gsm gemaakt.
Roken mag enkel vermits er toestemming is van je ouders en
enkel buiten op de voorziene plaats.
Op donderdag poets je je kamer.
In het begin van de maand stel je met de begeleiding een
verdeling van je zakgeld op.
Je dient je te houden aan bezoekuren en afgesproken
uitgaansuren. Deze bespreek je met de begeleid(st)er van
dienst; Je vrijheden zijn afhankelijk van je
verantwoordelijkheid. De eerste 14 dagen van je verblijf in ’t
Spoor mag je niet weg. Je kan wel bezoek ontvangen.
Op dinsdag is er een gezamenlijke thuisblijfdag. Je kan dan
geen bezoek ontvangen en NIET weg.
We verwachten dat je een hobby zoekt

Basisregels
Voor
Akkoord

1. Afspraken worden nageleefd
Op ‘t Spoor krijg je deze huisregels ter ondertekening. Dit wil
zeggen dat je akkoord gaat met het huisreglement van ‘t Spoor en
dat je hier ook aan wilt houden. Als we vastlopen in de begeleiding
komen we met alle partijen samen om te bekijken hoe/of we verder
kunnen.
We behandelen jou en je context met respect dus verwachten we dit
ook van jullie.
Sanctieweigering wordt op de teamvergadering besproken, hier
wordt zwaar aan getild.
2. Daginvulling
Op ‘t Spoor moet je 5 dagen per week een zinvolle daginvulling
hebben. Als je spijbelt, niet gaat werken of je houdt je niet aan je
daginvulling, blijf je de hele dag en avond op je kamer.
3.

Agressie

Agressie kan niet! Bij agressie word je naar je kamer gestuurd en
bespreken we later de gevolgen. We verwachten dat herstel naar de
betrokken partijen volgt. Indien nodig zal je tijdelijk of langdurig
niet meer welkom zijn in de groep.

4.




Drugbeleid
Drugs en alcohol op de Waaiburg kunnen niet. Ze worden
onmiddellijk in beslag genomen. Dit geldt ook voor spullen die
voor gebruik dienen.
Als je onder invloed (drank en/of drugs) bent, moet je direct
naar je kamer. Indien je het tegendeel wilt bewijzen, kan je
een plastest vragen. Is deze positief, dan is je sanctie:
- twee dagen niet weg
- ‘s avonds boven blijven (en boven eten)
- plastest terug betalen









Indien druggebruik wordt vastgesteld, worden je ouders en
consulent altijd ingelicht. We verwachten dat je je ouders zelf
inlicht, lukt dit niet binnen de afgesproken tijd, doen wij dit.
Bij gebruik in huis, volgt een gesprek met de consulent. Je
verblijf wordt in vraag gesteld.
Bezoekers waarvan we vermoeden dat het dealers zijn, wordt
de toegang ontzegt op het hele domein. Indien je zelf dealt dan
word je verblijf onmiddellijk beëindigd.
Als de context (ouders/familie/ vrienden/...)onder invloed op ‘t
Spoor aankomt, benoemen we dit, delen we onze bezorgdheid en
kunnen er maatregelen worden genomen in belang van veiligheid.

Handtekening:
Verder vind je nog heel veel informatie in de onthaalbrochure.
Heb je nog vragen, aarzel niet om ze te stellen !

Tenslotte

‘t Spoor
Afdeling van de Waaiburg vzw
Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg
Kameinestraat 39
2440 Geel
Tel: 014/ 58 84 56
spoor@dewaaiburg.be

