
 

HEB  JE  NA  HET  LEZEN  VAN

DEZE  FOLDER  NOG  VRAGEN?  

 

DAN  KAN  JE  TERECHT  BIJ  JOUW

LEERLINGENBEGELEIDER  OF  CLB

 

 

 

STUUR  ONS  EEN  BERICHTJE  OP

FACEBOOK  OF  INSTAGRAM !
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Wat als school niet loopt zo als

het zou moeten? Heb je even nood

aan rust? Zie je door het bos de

bomen niet meer? 

Dan kan het zijn dat school en

CLB  beslissen om een NAFT

traject op te starten. 

Dit is een naadloos flexibel

traject. Hiervoor kan je terecht in

De Kaai.

Samen met CLB, school en je

ouders  luisteren we op een

kennismakingsgesprek naar ieders

verhaal. 

 

Daarna gaan we in De Kaai aan de

slag. We starten met een

inleefweek. Je krijgt eerst de tijd

om ons en je groepsgenoten te

leren kennen. 

In onze ateliers werk je rond wat je

interesseert of wat je talenten zijn. 

 

Daarnaast wordt er ook veel tijd

vrij gemaakt voor individuele

gesprekken.

 

Tijdens het traject is het ook de

bedoeling dat je geleidelijk aan

terugkeert naar school. Dit zal bij

elke jongere anders zijn.

MAAR EUH... 
HOE GAAT DAT DAN?

DE KAAI 

Maandag: 9u00 -16u00

Dinsdag: 9u00 -16u00

Woensdag: 9u00 -12u30

Donderdag: 9u00 -16u00

Vrijdag: 9u00 - 12u30

 

 

WATISDAT?!

Je komt voor een bepaalde periode

naar De Kaai waar je de tijd kan

nemen om op adem te komen en

na te denken hoe het op school

anders kan. Het is geen schorsing

of straf, zeker niet, maar een kans! 

 

Tijdens het traject proberen we

samen met jou te zoeken naar een

manier waarop schoolgaan terug

aangenamer kan worden. Het is

een uitgelezen kans om een

negatieve periode af te sluiten en

een nieuwe start te maken.

WANNEER? 

...  & DE PAUZES? 
 

Voormiddag: 10u30 tot 10u50

Middagpauze: 12u30 tot 13u15

Namiddag: 15u00 tot 15u15

Afsluitmoment: 15u15u tot 16u


