FLEXIBELE INDIVIDUELE ONDERSTEUNINGSTRAJECTEN:
Voltijds schoolgaan is soms een erg zware opdracht. Wanneer de dingen niet zo vlot lopen als men
zou willen, vraagt dit veel energie, zowel van de leerling, van jou als ouder als van de school.
Zo kan het gebeuren dat jongeren op een gegeven moment die energie niet langer meer hebben, de
grote druk en de hoge verwachtingen niet meer aankunnen. Als dat zich voordoet kan het erg zinvol
zijn om de last wat te verlichten en de intensiteit van schoolgaan te verlagen door één of meerdere
dagen in de week ( dit wordt bepaald door de zorgvraag, de draagkracht en de noden van de jongere)
er even uit te zijn.
Op deze dagen kan de jongere enerzijds wat op adem komen (door in de atelierwerking te kunnen
werken vanuit eigen interesses en talenten) en anderzijds samen met iemand van ons team praten
over en werken aan de zaken die ervoor zorgen dat het niet goed gaat op school.
Het uiteindelijke doel van het individueel ondersteuningstraject is er samen voor zorgen dat voltijds
naar school gaan terug haalbaar wordt.
Werkwijze: Een individueel ondersteuningstraject kan lopen zo lang als nodig. We respecteren hierin
het tempo van de leerling. Die komt maximaal 2 en een halve dag per week naar De Kaai. We
werken nauw samen met het CLB en met de school (wekelijks telefonisch contactmoment,
maandelijks tussentijds gesprek in Kaai). Samen bekijken we regelmatig wat de leerling nodig heeft
en passen we het traject daarop aan. Tijdens het traject proberen we in te spelen op de jongere zijn
vragen. Ook vragen van de school en het CLB komen aan bod. Indien nodig of gewenst wordt je als
ouder ook betrokken in de begeleiding.
Doelgroep: Leerlingen uit het secundair onderwijs
Toeleiding: gebeurt door het CLB aan de hand van een inschrijvingsformulier. Daarop volgend vindt
er een intakegesprek plaats (clb, school, jongere, ouders), het traject wordt ontworpen op intake
zelf.
Locatie: Alle gesprekken en de begeleiding gaan door in De Kaai.

