


 

 

Hallo en welkom in De Steiger  

  

Hier komen kindjes voor kort of wat langer wonen. Sommige gaan in de 
weekends en vakanties naar huis, anderen blijven ook die dagen in De 
Steiger. Dit hangt van kind tot kind af en is voor iedereen net wat an-

ders. De volwassenen die je rondleiden zullen je helpen het te begrij-
pen.  

Alle mensen die hier werken zullen jou en je ouders zo goed mogelijk 
proberen te helpen om samen er een leuke tijd van te maken!  
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Wat doen we in De Steiger? 

Overdag gaan we naar school  

 

Op welke school zit ik?  

 

_______________________________ 

Daarna eten we een vieruurtje en spelen we 
nog wat 

 

 

 

Daarna eten we en doen we nog iets leuks tot 
we gaan slapen 

 

 

 

Op woensdag en in het weekend doen we leu-
ke dingen in De Steiger zelf  of gaan we er op 
uit  

 

 

Al die leuke dingen doen we samen met onze 

groep. Zoek en omcirkel je groep! 



Wat vinden we belangrijk in De Steiger? 

 

We zijn lief voor elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

We luisteren naar elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

We zorgen goed voor elkaar 



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 . De IB neemt je bijvoorbeeld af en toe mee voor een speciale 

uitstap, kan kledij met je gaan kopen en nog zoveel meer. Mijn IB is (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. 



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. 



MIJN RECHTEN 

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

rechten samen eens. 

 



Contact? 

Als je familie of vrienden willen kunnen ze je bellen . Elke groep 

heeft zijn eigen GSM en belmomenten. Soms krijgen we veel tele-

foontjes waardoor we niet alle telefoons direct kunnen opnemen.  

Dit zijn de nummers en contactmomenten voor onze groepen, je 

belt natuurlijk enkel naar de nummers van je eigen groep: 

 De Maatjes  0499/53.02.24 Van 19u tot 20u 

 De Zeeduivels 0496/28.91.34  Van 19u tot 20u 

 De Zeebonken  0477/33.26.94  Van 18u30 tot 20u30 

 De Dolfijntjes  0496/28.91.35  Van 19u tot 20u 

 De Zeesterretjes  0496/28.91.37  Van 18u tot 20u  

Bewonersvergaderingen? 

Twee keer per schooljaar krijg je vragen over hoe je je voelt, wat je 

graag zou doen met de groep en hoe het ‘leven’ in je groep verloopt. 

Met de antwoorden gaan we aan de slag en bespreken we de groeps-

werking. Dit noemen we een bewonersvergadering. Je mening telt , 

we luisteren naar iedereen. Wees dus zeker niet beschaamd en zeg 

op een respectvolle manier wat je van  je leefgroep denkt op die mo-

menten. We kijken er al naar uit! 



Je mening is voor ons zeer belangrijk! We vragen ze regelmatig en proberen er rekening mee te 

houden (we luisteren naar je!). Natuurlijk kan je nooit alles krijgen wat je wilt en houden we ook 

rekening met de andere kinderen. 

We willen je steeds zo goed mogelijk helpen. Als jij vindt dat we iets doen wat je niet leuk vindt of 

vindt dat we iets doen wat niet mag (iemand die je pijn doet, pest, spulletjes kapotmaakt,…) kan je 

het altijd zeggen tegen een volwassene. Zeg het aan je IB, een opvoeder, een orthopedagoog, … 

Als je het liever niet met woorden zegt mag je het steeds opschrijven en in onze kinderbus ste-

ken (bij de trap aan de inkom)! Daar kan je ook leuke zaken, zoals tekeningen of zelfs brieven 

naar Sinterklaas of de Kerstman, in steken. Spannend toch! 

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

je ons helpen om De Steiger nog gezelliger te maken? 

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 be-

vredigend antwoord te vinden. 

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

maal niet leuk vindt of die tegen je rechten ingaan kan je gratis terecht bij 

de JO-lijn via 0800/900.33 op jo-lijn@jongerenwelzijn. 


