Baby - en
peuterleeftijd

AMBULANTE BEGELEIDING:
opvoeden niet
Met opvang: Je Wat:
kind als
komt
een stuk van
meer lukt en je wilt
de dag naar het centrum, alleen of samen
met de ouder. Jeintensieve
kind kan begeleiding.
voor een korte
tijd bij ons verblijven,
overdag of
MOBIELE BEGELEIDING:
’s nachts.
AMBULANTE BEGELEIDING:

Onderwijsloopbaan: Hulp bij het maken
van school en richtingkeuze
Preventieve gezondheidszorg: Medisch
onderzoek en in orde brengen van de
vaccinaties
Leren en studeren: Als het leren niet zo
vlot loopt kan er verder onderzoekdiagnose en/of doorverwijzing gebeuren
zodat het kind de juiste begeleiding en
hulp kan krijgen

Oudertraining: ouders komen naar een
met opvang of
training in ouderlijke vaardigheden.

Psychosociaal functioneren: Als je zoon of
dochter niet goed in zijn/haar vel zit
(vb. faalangst, pesten,…)

RESIDENTIELE OPVANG EN BEGELEIDING:
RESIDENTIELE OPVANG EN
Indien het nodig is kan je kind een tijdje
BEGELEIDING
in een leefgroep verblijven. Ondertussen
wordt er verder aan de
gezinssituatie
www.ckg.be
gewerkt.

Hoe bereiken: Iedere school is verbonden
aan een CLB. Dit kan je terugvinden in het
schoolreglement of opvragen bij de
school.

oudertraining

Hoe bereiken:
www.ckg.be
CKG Open Poortje Sint-Niklaas T: 03 777 50 93
CKG Sloeberhof Evergem T: 09 253 82 65

is…

MOBIELE BEGELEIDING: Begeleiding van
het gezin aan huis. Samen gaan jullie op
zoek naar wat er kan werken binnen jullie
gezin.

Wat: Biedt ondersteuning en kortdurende
begeleiding op volgende domeinen:

Opvoeden

Wat: Als opvoeden niet meer lukt en je
wilt intensieve begeleiding. Dit kan op
verschillende manieren.

Wat: Gratis advies over kinderopvang,
opvoedingsondersteuning en preventieve
gezondheid
Waar: In het consultatiebureau te Zelzate
of Lokeren, na afspraak.
Hoe bereiken:
T: 078 15 01 00

Wat: Website en telefoon waar alle
mogelijke info rond opvoeding van
kinderen te vinden is.

Wat: Als ouders apart gaan wonen.
Op deze site vertellen kinderen en
jongeren wat ze denken en voelen
wanneer hun ouders uiteengaan, en wat
ze dan kunnen doen.

Hoe bereiken: T: 078 15 00 10
Ma-di-vrij: 10u-13u / 14u-17u

Ouders vinden inspiratie om hun kind te
ondersteunen en hun ouderschap goed
te kunnen regelen. De site geeft ook info
over echtscheiding en bemiddeling.

Do: 10u-13u / 14u-17u / 19u-21u
www.opvoedingstelefoon.be

www.kindengezin.be

Hoe bereiken:
www.tweehuizen.be

Wat: Website met alle mogelijke nuttige
info rond de opvoeding van kinderen en
gerelateerde adressen. (o.a. Themagerichte
onderwerpen, blog,…)
Hoe bereiken:
www.groeimee.be
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