


Wat zijn onze waarden (= wat vinden we belangrijk)? 

 

We zijn beleefd, vriendelijk en tonen respect voor elkaar 

We zorgen goed voor ons materiaal en onze kamers 

We helpen elkaar 

We zorgen goed voor onszelf  

We luisteren naar elkaar 

Je mag iedereen aanspreken met de voornaam, gezellig 
toch! 

Hallo en welkom in De Steiger  

Spannend zo’n nieuwe start, voel je ook de vlinders in je buik of vind je het net niet zo leuk? 

We gaan je proberen De Steiger te leren kennen. Als je zelf nog vragen hebt stel ze zeker! 

Dit is jouw boekje, je mag het bijhouden en kan het altijd opnieuw eens lezen. 

We wensen je veel plezier en succes! Na de eerste spannende dagen wacht je nog heel wat leuks! 
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Mag ik een gsm 

hebben in De 

Steiger? 

JA! Een gsm kan 

je kopen met je 

eigen zakcentjes 

en is helemaal 

van jou. Maar hou 

rekening met de 

afspraken in de 

groep.  

Mijn vrienden die niet in De Steiger 

verblijven kunnen me moeilijk berei-

ken. Mag ik online gaan om hen te 

spreken?  

We hebben gelukkig heel wat 

Playstations, Nintendo’s en laptops voor je 

klaarstaan! Je mag deze gebruiken om 

contact te houden en je te amuseren met 

je vrienden en familie. Je respecteert dan 

natuurlijk wel onze waarden en afspraken 

die je opvoeders met je maakten. 

Om welk uur moet ik opstaan? 
De opvoeders zullen je wekken zodat je op 

tijd klaar kan zijn om lekker te ontbijten en 

naar school te gaan. 

Ik vind groentjes niet zo lekker, wat nu? 

Eén van onze waarden is dat wij goed 

voor je moeten zorgen. Gezond en lekker 

eten hoort daar ook bij. Groenten en fruit 

zijn gezond, daarom verwachten we wel 

dat je ze zeker proeft. Je zal zien hoe lek-

ker ze worden na een tijdje! 

Mag ik een prepaid kaart voor een 

gsm kopen? 

Ja dat kan! Zolang je 

de waarden van De 

Steiger respecteert  en 

genoeg zakgeld hebt 

gespaard ;-) 

We respecteren elkaars 

privacy en nemen nooit 

foto’s filmpjes of geluids-

opnamen van anderen 

zonder hun toestem-

ming!  

Elkaars privacy is be-

langrijk, we zetten nooit 

filmpjes, foto’s of gelui-

den online zonder de 

toestemming van een  

opvoeder. Zo zorgen we 

voor elkaar! 

Stel je vragen 

aan de opvoe-

ders, ze zullen je 

graag helpen!  

Stel 

je 

vra-

gen 

Elk kind is 

uniek! Voor 

alles houden 

we rekening 

met je leef-

tijd en wat 

je al kunt.  
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Wie zorgt er voor jou in De Steiger? 

De opvoeders zorgen elke dag voor jou en de andere kinderen. Je mag ze aan-

spreken met hun voornaam! Ze helpen je om je kamer gezellig te maken en te 

versieren. 

 

Je Individueel Begeleider(s) - IB is een opvoeder die net dat tikkeltje meer 

voor jou zorgt dan voor de andere kinderen. De IB neemt je bijvoorbeeld af en 

toe mee voor een speciale uitstap. 

Mijn IB’s zijn (foto mag): 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

De orthopedagogen helpen de opvoeders om goed voor je te zorgen. Zij praten 

ook met je mama en papa. Als je vaak verdrietig of boos bent helpen ze jou ook 

door samen te praten en te spelen. 

 

De dossierhouder helpt jouw mama en papa om goed voor jou te zorgen en 

regelt bijvoorbeeld bezoekjes. 

Mijn dossierhouder is (foto mag): 

 

 

 

_____________________ 

De verpleegkundigen helpen jou als je ziek bent of pijn hebt 

 

De logistieke medewerkers zorgen ervoor dat je lekker kan eten en jouw leef-

groep proper blijft. Zij repareren ook kapotte zaken. 

 

De directeur, de beheerder en  de hoofdopvoeder zorgen voor de centjes en 

zeggen wanneer de opvoeders moeten werken. Ze zorgen dat alles goed ver-

loopt. 



MIJN RECHTEN 

Jij en alle andere kinderen hebben het recht om zo gelukkig mogelijk op te groeien! 

Ze hebben daarom recht op verzorging en bescherming van hun ouders en van andere volwassenen. 

Op de prent zie je al je rechten binnen de jeugdhulp. Als extra geven we je nog een boekje mee om eens 
te lezen als je nog meer wilt weten. 



Dossier en beroepsgeheim? 

Iedereen die werkt in De Steiger zet belangrijke dingen over jou en je 

mama en papa op de computer. Jij en je mama en papa kunnen altijd vra-

gen om dit eens te zien en te lezen. 

 

 

 

 

 

 

We vertellen jouw geheim(pjes) niet zomaar door aan mensen die niet in 

De Steiger werken. Enkel als je heel erg in gevaar bent of andere men-

sen in gevaar zijn doen we dit wel. Gelukkig gebeurt dit weinig. 

 

Individueel handelingsplan (IHP)? 

We maken in De Steiger een plan op over hoe we met jou omgaan en wat 

we je willen laten leren. Over dit plan spreken je IB en jij af en toe eens. 

Je mag altijd vragen om je plan in te kijken of dat iemand het voorleest 

aan je. 



Ben je niet tevreden met hoe we je behandelen? Heb je een klacht? Wil je ons hel-

pen om De Steiger nog gezelliger te maken? 

Je kan steeds terecht bij je opvoeders die je moeten verder helpen. Als je vindt dat je 

niet goed geholpen bent kan je een briefje achterlaten in de kinderbus (bij de hoofdin-

gang) en kan je naar een andere volwassen gaan die zullen helpen (de orthopedago-

gen, de maatschappelijk werker, de beheerder, de hoofdopvoeder, de kwaliteitscoördi-

nator,...). Ook tijdens een bewonersvergadering kan je steeds je mening geven. 

Spreek je liever iemand apart dan kan dit ook steeds. 

Jij en je ouders/context hebben steeds het recht om een officiële klacht neer te 

leggen. De Steiger volgt deze klacht verder op en probeert een bevredigend 

antwoord te vinden. 

Als je nog steeds vindt dat er zaken zijn die niet zouden mogen, die 

je helemaal niet leuk vindt of die tegen je rechten ingaan kan je gra-

tis terecht bij de JO-lijn via 0800/900.33 op jo-

Je mening is voor ons zeer belangrijk! Zo kunnen we van De Steiger een nog gezelligere plaats maken en kunnen 

we jou en de andere kinderen een zo leuk als mogelijke tijd bezorgen. 

Je krijgt een blad met daarop smiley’s en vragen wat je van je eerste dagen vond bij De Steiger. Geef eerlijk je 

mening, die is belangrijk! 

Elk schooljaar komt er twee keer iemand langs in je leefgroep om jou en de andere kinderen te vragen en te luis-

teren naar hun mening. Dit noemen we een ‘bewonersvergadering’. Net als bij volwassenen krijg je in die verga-

dering tijd en ruimte om je mening te geven over heel wat onderwerpen. Bijvoorbeeld; wat vind je van het ont-

bijt? Vind je de activiteiten leuk die we doen?  Wil je nog meer vertellen of opschrijven? Gebruik de kinderbus om 

ons iets te zeggen, ook een brief voor de Sint of de Kerstman vindt zo zijn weg... 


