Mijn naam is:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

6 - 12 JAAR

Deze brochure is voor kinderen van 6 tot 12 jaar

De afsprakengids is een boekje vol informatie en weetjes over
Dageraad. Wat wordt er van je verwacht? Wie kan je helpen of
waar kan je terecht voor bepaalde dingen?
Ben je nieuwsgierig of zit je met een vraag? Ga zelf op speurtocht
in de afsprakengids!
We laten je ook kennismaken met ‘rechten’ en ‘plichten’. Rechten
zijn dingen die je mag doen, krijgen of wat je mag gebruiken. Maar
niet alles kan of mag! En andere kinderen hebben ook rechten.
Hou potlood/balpen/kleurstift bij de hand, want onderweg kom je
een pak spelletjes en opdrachten tegen.
Blijft er nog een vraag door je hoofd spoken, vraag het dan zeker
aan de begeleiding van je leefgroep!
Dit boekje is van: ……………………………….
Veel speurneusplezier!
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ALGEMENE INFO
Ons adres en telefoonnummer:
Dageraad
Jagerstraat 32
9220 Hamme
052/47 25 64

De voorziening is gelegen in het centrum van Hamme, maar maakt
deel uit van een grotere vzw Spoor 56.
In Dageraad is er plaats voor 26 jongens en meisjes. Er zijn 2
afdelingen. De Hermelijn waar zowel jonge als oudere kinderen en
zowel jongens als meisjes verblijven; en De Vlasbloem waar
adolescente meisjes verblijven.

Geef je deze tekening een kleurtje?
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Enkele belangrijke afspraken
Samenleven in groep is niet altijd gemakkelijk. Om het samenleven mogelijk
te maken hebben wij een aantal regels afgesproken. Deze leefregels zorgen
ervoor dat het leven in groep haalbaar en aangenaam kan gehouden worden
voor iedereen.

We komen op tijd en verlaten Dageraad niet
zonder toestemming!

We
dreigen
niet
woorden en daden!

met

We slaan of schoppen anderen niet!

We vernielen niet opzettelijk!

RESPECT EN BELEEFDHEID
voor je groepsgenoten, de begeleiders en het personeel, het
gebouw, het materiaal, de tuin, … vinden wij heel belangrijk!
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DAGELIJKSE WERKING
Opstaan en tafelsituatie

We ontbijten iedere dag samen en maken een
lunchpakket als je op school blijft eten.

We vinden het belangrijk dat
iedereen aan tafel is alvorens we
beginnen met de maaltijd. De
begeleiding zal je bedienen, zodat je
ook van alles minstens iets kan
proeven.

Ziet jouw leefgroep er zo uit?
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Slapengaan
Wanneer je moet gaan slapen, is afhankelijk van je leeftijd.
Er bestaat geen enkel excuus om de nachtrust van je
groepsgenoten te verstoren.
Voel je je niet lekker of is er iets anders, dan kan je terecht bij de
inslapende begeleiding.

Geef jij graag deze tekening een kleurtje?
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JE KAMER
Iedereen heeft een eigen kamer. Je kamer
is je eigen plekje. Zorg ervoor dat het er
netjes en gezellig is.
Je kamer is een plek waar jouw spulletjes
staan, waar je even alleen kan zijn, …
Posters en kaartjes kan je ophangen op
een daarvoor voorziene plaats.
We verwachten dat je steeds je kamer netjes achterlaat (o.a. geen
rondslingerende kleren, bureau netjes …). De begeleiding zal dit
regelmatig controleren.
We blijven van elkaars spullen af.

Wat denk je ervan om een deurhanger te maken/te versieren?
Hier vind je alvast aan voorbeeldje:
Wat heb je nodig?
een deurhanger kleurplaat
een stuk karton
lijm
kleurpotloden en / of stiften
een schaar
Hoe maak je het?
Kies eerst een deurhanger kleurplaat (bv. via internet) uit en print
hem uit. Kleur hierna de deurhanger zo mooi mogelijk in met
kleurpotloden of stiften. Plak de kleurplaat met lijm op een stuk karton en knip de vorm van
de deurhanger netjes uit.
Je bent klaar en kunt de deurhanger aan de klink van je kamerdeur hangen. Je kunt
natuurlijk meerdere deurhangers maken: voor elke situatie één (als je huiswerk aan het
maken bent, als je slaapt, wanneer je niet gestoord wilt worden, enzovoort).
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SCHOOL EN HUISWERK
Jij wil toch ook graag leren lezen,
schrijven, rekenen, …
De lagere
schoolkinderen gaan meestal in Hamme
naar school.
Leren om te leren?
Leren is meer dan lezen, schrijven en
rekenen. Op school leer je ook meer over
wie je bent, en wat je talenten zijn. Je leert er hoe je vriendschap
sluit. Je kan er ook samen spelen met je vrienden. Wat vind jij het
leukste aan naar school gaan?
Wanneer je door ziekte niet naar school kan, blijf je tijdens de
schooluren op je kamer. Samen eten kan vaak wel, maar erna ga je
weer naar je kamer.
Help, huiswerk!? Elke dag (vanaf de lagere
school) zal je huiswerk moeten maken. De
begeleiding kan je hiermee wel een handje
helpen.
Je agenda wordt elke dag nagekeken. Ook als je
een rapport of brief bij hebt, zijn we benieuwd deze snel te zien. Als
je een gedragsnota hebt, kan je ook hiervoor diezelfde avond
vroeger naar boven gestuurd worden.
Op je kamer heb je een eigen tafeltje om je huiswerk te maken. Het
kan ook zijn dat je samen met de begeleiding je huiswerk beneden
maakt.
Soms vraagt de school of de juf of meester aan
de begeleiding om naar school te komen zodat
we weten hoe het met jou gaat op school. We
zullen ook je mama en papa (of andere
familieleden) uitnodigen om mee te gaan naar
oudercontacten.
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SPELEN EN JE GROEPSGENOTEN
Wat doe jij tijdens je vrije tijd?
Zomaar spelen
Spelen is meer dan wat je kan kopen in
speelgoedwinkels. Om te spelen heb je
geen duur speelgoed nodig. Kinderen zijn
experts op het gebied van spelen, jij toch
ook! Kijk eens om je heen... Met een goede
portie fantasie kom je al heel ver.
Pas vanaf 15 jaar kan je vrije uren krijgen.
Spelen!
Vraag eens aan je familie welke spelletjes zij vroeger speelden in hun vrije
tijd. Wat speel jij vaak tijdens de vakantie? Is het hetzelfde?

Vrijetijdsbesteding
Je krijgt de kans om aan te sluiten bij
een sport- of vrijetijdsvereniging. We
bekijken of dit haalbaar is.

Activiteiten
We vinden het belangrijk af en toe samen met iedereen dingen te
doen. Ook in jouw leefgroep worden er activiteiten georganiseerd
(bv. op woensdagnamiddag, tijdens de vakantie …).
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CONTACTEN
Gsm
Vanaf 12 jaar mag je, mits enkele afspraken, een eigen
gsm in je bezit hebben.

Groepstelefoon
Als de telefoon rinkelt, wordt deze opgenomen
door de begeleiding.
Je krijgt zelf de mogelijkheid om één keer per
week gratis te telefoneren naar familie (met
behulp van de begeleiding). Meer telefoontjes
moet je betalen.

Computer
Elke leefgroep heeft enkele laptops ter
beschikking in de leefruimte. Hierover zijn
enkele afspraken gemaakt:
 Je vraagt hiervoor telkens de toestemming
aan de begeleiding.
 Respecteer elkaars privacy, slechts met 1
persoon tegelijk aan de PC.
 De tijd wordt beperkt zodat iedereen de kans krijgt hiervan
gebruik te maken. Schoolwerk gaat steeds voor.
 Een onderwerp waar regelmatig over gepraat zal worden, af
en toe controle van begeleiding, … .
 We hanteren de regels van de wet, bv. rond gebruik facebook
(vanaf 13 jaar).
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Bezoek in de leefgroep
Je kan in de voorziening bezoek ontvangen, maar hierover zijn
enkele afspraken.

 We kiezen ervoor dat familie één keer tijdens de week en
één keer tijdens het weekend op bezoek kan komen.
 We willen dat graag samen met jou, je familie …
overleggen.
 Onaangekondigd bezoek kan geweigerd worden, alsook
aangekondigd bezoek dat toch storend voor de leefgroep
zou zijn.
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Leuk ideetje: je zou samen met de begeleiding een kalender
kunnen maken, waarop staat wanneer je op weekend of dagbezoek
kan gaan, wanneer je je familie kan bellen, wanneer je familie op
bezoek komt, … . Op deze manier willen we je informeren over
contacten met je familie en willen we tonen dat je familie belangrijk
is.

Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

6

7

8

9
bv. bellen
naar
mama

10

11
bv. op
weekend

12

13

14
bv. bellen
naar
papa

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(bron: http://www.pinkelotje.nl/kalender)
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CENTJES
Zakgeld
Vanaf 6 jaar heb je recht op zakgeld. Oudere
kinderen krijgen meer zakgeld dan jongere
kinderen. Je kan hiermee zelf iets kopen of de
centjes in je spaarvarken steken.

Heb jij al een spaarpot om je centjes in te steken?
Je zou een spaarpot kunnen maken uit een doosje: Neem om het even welk doosje. Liefst
niet te klein, maar ook niet te groot. Een botervlootje is ideaal. De begeleider maakt eerst
een gleufje bovenaan in het doosje. Dit kan het beste met een breekmesje. Dit doosje kan
je zelf versieren door bv. propjes te maken uit crêpepapier en met lijm op het doosje te
kleven.
Tip: Met roze crêpepapier kan je een roos spaarvarkentje proberen maken. Je krijgt dan
wel een hoekig varkentje, maar met zwarte propjes voor de ogen, neus en mond en een
krulstaartje kan het al snel op een spaarvarkentje gelijken.

Kledij
Regelmatig bekijken we samen met jou of je nieuwe kleren nodig
hebt.
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NOG WAT LEUKS
Fietsen
Er zijn een aantal fietsen beschikbaar in de
voorziening. Als je hiervan gebruik wil maken, kan dit
alleen na toestemming van de begeleid(st)er van
dienst. Draag zorg voor je fiets! Zolang je naar de
kleuterschool of lagere school gaat, mag je fietsen op
“den hof”!

Verjaardag

Op je verjaardag mag je natuurlijk wel eens
verwend worden. Je kan je favoriete menu
vragen en je krijgt een cadeautje.

Wanneer ben jij jarig?
………………………………………………………….
Je kan hier ook opschrijven wanneer je groepsgenoten jarig zijn:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………….
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BEGELEIDING
Teamvergadering
De ene week is er casusoverleg, de andere
week
teamvergadering.
Tijdens
het
casusoverleg bespreekt de (context)begeleiding
hoe je evolueert, hoe we verder gaan werken,
… Dit doen we om je nog beter te kunnen
helpen.
Tijdens de teamvergadering worden vooral praktische dingetjes
besproken. Heb je zelf vragen dan kan je deze aan de begeleiding
stellen.

Groepsvergadering
Minstens één keer per maand wordt er een groepsvergadering
georganiseerd waarbij de oudere jongeren en de begeleiding
aanwezig zijn. Wat kan daar gezegd worden? Hoe loopt het in de
groep, wat kan anders, ideeën …

Ideeënbus
Misschien ben je nog te jong en mag je nog niet
deelnemen aan de groepsvergadering. We willen
ook van jou horen wat je mening is, wat je graag
zou willen, welke ideeën je hebt voor bv. een
activiteit … . Je zou dit bijvoorbeeld op een briefje kunnen schrijven,
een tekening kunnen maken … en dan in de ideeënbus in je
leefgroep steken. Je kan ook altijd met de opvoeder praten over
deze dingen.
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Huisbezoeken
Je familie is belangrijk voor jou. Ook al kan je door
problemen niet meer thuis wonen, toch blijven zij
belangrijke personen. Jullie zijn nog geen 12 jaar,
dus je familie en/of de hulpverleners (consulent,
jeugdrechter, …) beslissen of je thuis kan blijven
wonen of niet. Je kan wel altijd vertellen wat je
ervan vindt.
Huisbezoeken zijn gesprekken door de gezinsbegeleidster met je
familie of andere belangrijke betrokkenen. De gezinsbegeleidsters
gaan op huisbezoek om te kijken hoe het met je familie gaat en
vertellen over hoe het met jou gaat in de leefgroep. Natuurlijk kan je
dit zelf ook aan je familie vertellen, maar de gezinsbegeleidster
staat ook in om vragen van je ouders te beantwoorden over
Kindertehuis Dageraad, de thuissituatie of eender welke vraag dat
je familie heeft over jou.

Handelingsplan en evolutieverslag
Wij maken samen met jou en je familie een handelingsplan. In jouw
handelingsplan staan dingen waar we willen aan werken met jou en
met je familie en over de hulp die je krijgt.
Na zes maanden praten we hier opnieuw over en kijken we of er
dingen veranderd moeten worden. Dit doen we aan de hand van een
evolutieverslag en een evolutiebespreking.
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Wie kom je hier tegen?
Er zijn hier veel kinderen, maar ook grote mensen.
Voor jouw leefgroep zijn dit:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Onze gezinsbegeleidsters zijn Caroline, Annette, Ann, Antigoni en
Celine. De gezinsbegeleidsters houden vooral contact met je familie.
Ze gaan op huisbezoek om te kijken hoe het met je ouders gaat en
vertellen over hoe het met jou gaat in de leefgroep. Natuurlijk kan je
dit zelf ook aan je ouders vertellen, maar de gezinsbegeleidster staat
ook in om vragen van je ouders te beantwoorden over Dageraad, de
thuissituatie of eender welke vraag dat je familie heeft over jou.
Ook op de “bureaus” wordt er heel wat rond jou gewerkt. Robert is de
algemene directie van de organisatie. Hij doet dit samen met Kris,
clusterverantwoordelijke en Bene, verantwoordelijke context. Ook
Ann, stafmedewerker en Isabel, de beleidsmedewerker, zorgen
ervoor dat alles hier goed verloopt.
Linda, Lutgarde, Katleen en Marianne zorgen er voor dat al de
papieren in orde zijn en zij werken veel met de computers.
Onze klusjesman heet André. Er zijn ook enkele huishoudsters. In
jouw leefgroep zijn dit:……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Zij koken, doen de was en houden de leefgroepen netjes.
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WEETJES
Wij willen jou en je familie helpen en begeleiden.
Je leeft hier samen met andere kinderen, dus afspraken zijn nodig.
Deze afspraken vind je in dit boekje terug.
Er zijn nog enkele dingen die we je willen vertellen.
We vernoemen kort enkele dingen waar je recht op hebt:
Je hebt recht op hulp. Wanneer je hulp nodig hebt, moet je die ook
krijgen! Tot je 12 jaar bent, beslissen je familie en de hulpverleners
normaal gezien of je hulp moet krijgen of niet. Je mag hierover wel
je mening zeggen en iemand kiezen om je daarbij te helpen.
Als je ergens niet tevreden over bent, kan
je dit zeggen aan een begeleider of aan
Kris, Ann, Robert en Isabel. Is het een groter probleem en kan je
het niet vertellen, dan kan je dit opschrijven of tekenen. Heb je
hierbij hulp nodig, dan kan je dit vragen aan een begeleider. Pas als
we weten van wie een klacht komt, kunnen we erover praten en
kan er iets aan gedaan worden.
Wanneer je met een begeleider, consulent of andere hulpverlener
praat, mag je iemand meenemen die je vertrouwt. We noemen dit
een vertrouwenspersoon. Deze persoon staat je bij en
ondersteunt jou. Jij beslist wie, maar niet iedereen mag een
minderjarige bijstaan. Die persoon moet meerderjarig zijn, mag niet
rechtstreeks betrokken zijn op de hulpverlening en moet een blanco
uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen.
We houden ook een map van je bij. We noemen dit
jouw “dossier”. In jouw dossier staan dingen over
jou en je familie. Er staan ook dingen in over je
leven. En over de hulp die je krijgt. Als je zelf weet
wat goed voor je is, mag je ook weten wat er over
jou in je dossier staat (ongeveer vanaf 12 jaar) en moet je dit
vragen aan de directeur.
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Zin in een spelletje?
Woordzoeker: Zoek de volgende woorden:
Huiswerk, kinderen, rechten, spelen, Dageraad, zakgeld, leefgroep, bezoek
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Sudoku:
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Oplossingen
Oplossing woordzoeker
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Oplossing sudoku
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