Samenwerking / Overleg

Schoolgroepteam

Intern:

Tine Laperre
Kaat Debruyne
Marjolein Libbrecht

Behandelteam met de kinder- en jeugdpsychiater
en teamcoördinator.



Wekelijkse teamvergadering
Tweewekelijkse kindbespreking

Extern:

Schoolse contacten worden opgevolgd door
Kaat Debruyne,
die
de
functie
van
onderwijscoördinator vervult.

Met ouders, school, CLB, revalidatiecentra.

Teamcoördinator




Ellen Vanhaverbeke



Oudercontacten in de schoolgroep.
Ouders halen het rapport af, wonen de
oudercontacten bij en staan in voor de
schoolkeuze.
Ouders worden betrokken bij
overlegmomenten tussen De Korbeel, de
school en CLB.

Kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het PZ
H. Familie, gespecialiseerd in observatie,
diagnostiek en psychotherapie binnen zowel een
ambulante als residentiële context.

Artsen
Dr. A. Degels (medisch diensthoofd)
Dr. S.-A. Van Lysebeth
Dr. D. De Man

De Schoolgroep

Gezondheidszorg H. Familie vzw
Groeningepoort 4
8500 KORTRIJK
Tel. 056/24.52.59
Fax. 056/24.52.64
informatie@dekorbeel.be
www.dekorbeel.be

De basis van de werking

De schoolgroep

Doelstellingen



De schoolgroep is een leefgroep voor kinderen
en jongeren die extern school lopen. Er wordt
sterk individueel gewerkt met aandacht voor
studiebegeleiding.






Hij onderscheidt zicht van de andere leefgroepen
in De Korbeel door de kleinschalige werking. Zo
worden er maximaal vier kinderen of jongeren
opgenomen in de schoolgroep.

Verblijfsduur

Kind staat steeds centraal:



Ouders als noodzakelijke medewerkers:
-



Ontwikkelingsgericht
Probleemgericht
Familiale context

Therapeutische samenwerking
Participatie

Indiviueel therapieplan:
-

Leefgroepwerking
Specifieke therapieën



Interne samenwerking (multidisciplinair)



Externe samenwerkingsverbanden met
omliggende ziekenhuizen, huisarts en ook
school, CLB.

Daarnaast kunnen enkele kinderen of jongeren
ook enkel aansluiten voor huiswerkbegeleiding in
de schoolgroep.
We proberen een huiselijke sfeer te creëren,
waar kinderen na een dag school hun verhaal
kwijt kunnen, hun huiswerk maken, studeren en
zich ontspannen.

Doelgroep




Kinderen die na een intense behandeling
een tussenstap nodig hebben naar ontslag.
Kinderen met een specifieke schoolse
problematiek.
Kinderen die nood hebben aan
huiswerkbegeleiding.

Reïntegratie op school bevorderen
Studiebegeleiding
Sociale vaardigheden versterken
Naschoolse therapeutische opvolging

De verblijfsduur is afhankelijk van het
behandelplan.
Het behandelplan is sterk individueel bepaald,
afhankelijk van de noden en de doelstellingen die
voor het kind of de jongere werden opgesteld.

Schoolgroepuren
Het kind / de jongere sluit aan in de schoolgroep
na school tot 19u30, en op woensdag tot 18u15.
Op vrijdag, vrije dagen en vakanties sluit het
kind / de jongere aan bij hun oorspronkelijke
leefgroep.

Bezoek
De bezoekuren zijn afhankelijk van het
behandelplan.
De bezoekuren worden steeds afgesproken met
de sociale dienst.

