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         family
news 

mpi oosterlo 6 7

Voorwoord 
Lieve lezer,

Sinds Pasen hebben we weer goedgevulde maar 
bovenal boeiende weken achter de rug, dat leest 
u in dit nummer. De zomer staat voor de deur, 
niet dat we dat merken aan het weer. Wel aan een 
geslaagde editie van het Zomerfeest, waarin er 
heel wat deuren van leefgroepen open gegooid 
werden voor bezoekers, die dat erg konden sma-
ken. Eveneens gewaardeerd werd de goede am-
biance die we jaar op jaar neerzetten voor onze 
cliënten, leerlingen en oud-leerlingen, ouders en 
vele sympathisanten. 
In huis voel je deze dagen een prettige drukte.  
Het einde van het schooljaar doet zich voelen en 
ook dat doet de zomer vermoeden.  We bereiden 
ons voor om straks de schoolgaande kinderen 
die voor een korte of langere periode naar huis 

gaan, uit te wuiven zodra ze voor de laatste keer 
dit schooljaar hun schoolbus opstappen. Ook 
uitstappen en vakanties voor de volwassenen 
worden nu naarstig voorbereid. Dit jaar vertrekt 
er ook één bijzonder busje: onze zusters verhui-
zen naar Herentals. MPI Oosterlo en het dorp 
Oosterlo sluiten hiermee een tijdperk af.
Na een aantal oefensessies gaat de zomer deze 
keer echt van start voor de schoolvakantie. Op 
die manier zullen de speelpleinwerking en de 
kunstweek het niet enkel moeten hebben van 
hartverwarmende activiteiten maar ook van bui-
tentemperaturen die uitnodigen om te genieten 
van de zomer en van elkaar. 

Fijne zomer, 

Nicole Knops
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Op 19 maart 1833 kwamen de Zusters Francisca-
nessen aan in Oosterlo. Zij hadden er een groot 
gebouw, vroeger een herberg met brouwerij, 
verkregen van een oude dame. Geholpen door 
enkele franciscaanse broeders begonnen zij aan 
de bouw van een lagere meisjesschool en een 
deftig Frans pensionaat, “Val-Sainte-Marie”, of Ma-
riadal. Dit pensionaat bloeide tot na de tweede 
wereldoorlog, met meestal meer dan honderd 
pensionairs en rond de zestig zusters. De grote 
groententuin en de boerderij met ook nog een 
vijftien hectaren grond in de buurt zorgden er-
voor dat Mariadal grotendeels zelfvoorzienend 
was voor voeding. 
Na de tweede wereldoorlog was de tijd van de 
kostscholen voorbij en dan was de afgelegen lig-
ging van Mariadal een nadeel. In 1961 begonnen 
de zusters met een MPI, een Medisch Pedago-
gisch Instituut voor mentaal gehandicapte meis-
jes. Starten met gehandicaptenzorg was voor de 
zusters wel meer dan alleen ‘ander werk’ zoeken. 
Het was de tijd van herbronning en vernieuwing 
in de kerk. In dat kader was de zorg voor gehan-
dicapten voor de zusters en zeker een zuster zo-
als Zuster Francine een meer franciscaanse taak. 
Zuster Francine gaf het MPI zijn eerste officiële 
naam “Maria Hulp der Christenen”. 
Sinds 1962 is er heel wat verbouwd en aangepast 
om het vroegere Mariadal geschikt te maken 
voor de nieuwe werking. Eerst werden er vier 

grote paviljoenen gebouwd voor een internaat 
in kleine leefgroepen. Voor die paviljoenen, die 
er nu nog staan, moesten de koeien wijken. Waar 
vroeger het pensionaat was, heeft nu het BKLO 
zijn gebouwen. Die  kwamen er na de grote 
brand van 1986. De moestuin en boomgaard zijn 
nu ingenomen door het BUSO en het nieuwe 
hoofdgebouw vervangt de vroegere landbouw-
school. Het grote klooster uit 1910 is blijven staan 
en wordt nu gerenoveerd, om in eerste instantie 
medewerkers van het departement zorg te huis-
vesten. 
De laatste jaren verbleven de zusters in de nieu-
we vleugel van het klooster. De laatste zes maan-
den zijn vier zusters overleden: Zuster Goretti die 
in het rusthuis Sint-Barbara in Herselt verbleef, 
op 19 december 2014. De dag erna stierf Zuster 
Adrienne. Zij was na een val en een langdurig zie-
kenhuisverblijf verhuisd naar het zusterklooster 
in Herentals. Op 10 januari van dit jaar overleed 
dan plots Zuster Els. Daarmee was het klooster 
een stille kracht kwijt die het kloosterleven mee 
in stand hield. Tenslotte overleed op 27 mei Zus-
ter Alice, de laatste hovenierster van het klooster. 
Nu zijn er maar drie zusters meer: Zuster Jozefa, 
de overste met een beroepsverleden in BKLO, 
Zuster Augustine, vroegere drijvende kracht ach-
ter het BUSO en de bedlegerige Zuster Tarcitia, de 
voormalige directeur van het BKLO. 
Op 7 juli verhuizen deze drie Zusters naar het 

Afscheid van een tijdperk

Bisschop Bonny op bezoek bij Zuster Josepha en Zuster Augustine op 4 juni
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klooster van de franciscanessen in Herentals. 
Daar wonen tweeëntwintig zusters, waarvan een 
aantal hoogbejaard. Het klooster in Herentals 
werd gesticht door dezelfde Zuster Antonia die 
ook Oosterlo gesticht heeft. In totaal stichtte zij 
vijf kloosters. Herentals heeft enkele jaren gele-
den al de laatste zusters uit de zusterkloosters 
van Arendonk en Retie opgenomen. Nu bewijzen 
zij dezelfde dienst aan Oosterlo. Het vijfde kloos-
ter kennen wij als partner in onze netwerkorgani-
satie Mediander, MPC Sint-Franciscus in Strijtem. 
Ook dat huis is ooit als pensionaat begonnen 
maar heeft al in de jaren dertig de overstap naar 
gehandicaptenzorg gemaakt. Het klooster in 

Zuster Tarcitia

Strijtem wordt geleid door de overste Zuster My-
riam, die net zoals de overste in Herentals, Zuster 
Désirée het doen en laten van de zorgvoorzienin-
gen en de scholen die uit hun kloosters ontstaan 
zijn, opvolgen en een warm hart toedragen. Het 
is fijn om aan onze herkomst herinnerd te wor-
den en bemoederd te worden door congregaties 
die blijven doen wat ze altijd al gedaan hebben: 
een christelijke overtuiging en levenspraktijk uit-
dragen die oog en hart heeft voor de allerzwak-
sten in de samenleving. 
Na 182 jaar verlaten nu de Zusters Franciscanes-
sen hun geliefde Oosterlo. Voor MPI Oosterlo is 
dit meer dan een bladzijde omslaan, het is het 
einde van een tijdperk. Het zal onwennig zijn, 
want zelfs in deze laatste periode waren de zus-
ters nog zeer nadrukkelijk aanwezig en zichtbaar. 
Bij alle feestelijkheden, maar ook in het leven 
van alle dag, met Zuster Josepha op weg naar de 
post, of naar de afvalcontainers, onderweg zo-
maar een praatje makend. De Zusters blijven een 
beetje aanwezig, want hun kerkhof achter in de 
tuin blijft. Het is een stil en rustig plekje waar het 
goed is om even te verpozen en te herbronnen. 
Denk dan even aan de Zusters en de inzet waar-
mee zij zovele jaren ons werk hebben gedaan en 
voorgedaan.

Nicole Knops

Op bezoek 
Dit is het nieuwe adres van Zuster Josepha, 
Zuster Augustine en Zuster Tarcitia vanaf 7 juli 2015:
Zusters Franciscanessen
Nonnenstraat 12 - 2200 Herentals
De zusters zijn daar telefonisch bereikbaar via het 
nummer: 014 / 21 17 47.
Je bent welkom als bezoeker op hun nieuw adres. 
Hou wel rekening met de gebedstijden en de tijd-
stippen van de maaltijden:
07u30 – 08u30 daglezing - morgengebed
08u30 – 09u30 ontbijt
11u00 – 11u45 eucharistie*
12u00 – 12u15 middaggebed
12u15 – 14u00 middagmaal
16u30 – 17u30 meditatie rozenhoedje
17u30 – 18u15 avondmaal
18u30 – 19u00 avondgebed
* op zondag om 10u00
Geschikte tijden voor bezoek zijn dus in de voor-
middag tussen 9u30 en 11u00, en in de namiddag 
tussen 14u00 en 16u30.

Elke eerste zondag van de maand is een recollectie-
dag, een stille dag met gebed, een conferentie in de 
namiddag en een uur aanbidding. De zusters zijn 
dan niet telefonisch bereikbaar en ontvangen geen 
bezoek. 
Ook bepaalde weken worden volledig gewijd aan 
retraite. Ook dan zijn de zusters niet telefonisch 
bereikbaar en ontvangen dan geen bezoek. De 
eerstvolgende retraiteweek gaat door van 13 tot 17 
juli. De data van de volgende retraiteweken liggen 
nog niet vast. 
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Op woensdag 27 mei 2015, een zonnige dag, is 
Zuster Alice overleden. Zij was al enkele dagen 
verzwakt en hield het bed. Na haar ochtendver-
zorging is zij zachtjes overleden omringd door 
haar medezusters en gesterkt door hun gebed.
Zuster Alice is geboren als Moens, Eliza Maria 
op 27 maart 1920 te Ruisbroek. Zij trad in bij de 
Zusters Franciscanessen van Oosterlo en werd 
gekleed op 30 augustus 1944 en sprak haar eeu-

wige geloften uit op 4 oktober 1948, de feestdag 
van de Heilige Franciscus. Zij is dus 95 jaar gewor-
den en was gedurende meer dan zeventig jaar 
kloosterzuster.
Zij is jarenlang hovenierster geweest van het 
klooster en verzorgde de grote moestuin die 
tot in de jaren zeventig een groot deel van het 
domein innam. Zij was een goedlachse en inne-
mende zuster die eenvoudig door het leven ging; 
een Marta in een zuster-gemeenschap met veel 
Maria’s. Haar specialiteit was de aspergekweek 
en ook in de jaren wanneer de kweek in Oosterlo 
allang tot het verleden behoorde, was zij een zeer 
kieskeurige inkoopster bij kwekers in de buurt.
Zij zorgde voor alle groenten en fruit die in het 
klooster binnenkwamen en heeft er dus lang 
voor gezorgd dat de pupillen en bewoners ge-
zonde voeding kregen. Zij blijft onlosmakelijk 
verbonden met het dagdagelijkse leven van het 
MPI Oosterlo en zal door velen gemist worden.

Nicole Knops

Afscheid van Zuster Alice 

Ons kerkhof
Net zoals Zuster Goretti, Zuster Adrienne en 
Zuster Els koos Zuster Alice ervoor om gecre-
meerd te worden. Haar urne is bijgezet op het 
kerkhofje op onze centrale campus op de Eind-
houtseweg. Onze Technische Dienst slaagde 
er wonderwel in om de gedenksteen van de 
congregatie van de zusters die op het kerkhof 
aan de parochiekerk Sint-Lucia stond over te 
brengen naar het kerkhofje op ons domein.

De tekst op de gedenksteen zoals te zien op 
een oude foto, luidt als volgt: 
• IHS
• DOM
• Bidt voor de Zusters Franciscanessen van 

Oosterlo, hier begraven. 
• RIP
IHS staat voor ‘In hoc signo’ en betekent letter-
lijk ‘in dit teken’, het teken van Jezus Christus.
DOM is de afkorting van DOM Deo Optima 
Maximo, of Naar de opperste God.
RIP staat voor ‘Requiescat in pace’, of zoveel als 
‘Rust in vrede’. 
Ongeveer tussen 1921 tot 1942 werden er zus-
ters begraven rond deze gedenksteen op het 
kerkhof aan de parochiekerk. De gedenksteen 
moet dus bijna 100 jaar oud zijn wat verklaart 

waarom het opschrift nu moeilijk leesbaar is. 
Ons kerkhof wordt geregeld bezocht door 
externe bezoekers: familieleden van een over-
leden zuster of bezoekers die intekenden op 
een van de stadswandelingen. De stadsgidsen 
leiden immers op hun stadswandeling de be-
zoekers naar het kerkhof en geven ter plaatse 
altijd uitleg. Voor meer info over de stadswan-
delingen, zie: geel.be in de rubriek Toerisme, 
onder Laat je gidsen. 
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Doelstellingen Zorg voor 2015

Op de beleidsplandag, 27 februari 2015 werden 
algemeen strategische thema’s behandeld, thema’s 
binnen zorg en bedrijfsvoering. Een vorige editie 
werden de algemeen strategische onderwerpen 
beschreven. Deze keer overlopen we de doelen die 
vanuit zorg voorop geschoven worden in 2015. 

MPI Oosterlo is in volle ontwikkeling, dit geldt 
uiteraard in de eerste plaats voor zorg. Wie zorg 
zegt denkt cliënten. Zij staan immers in het mid-
delpunt, zijn onze bestaansreden. Onze basislijn 
blijft ‘luisteren naar cliënten’. Wat is voor hen 
kwaliteit van leven, wat dromen zij zich als wer-
kelijkheid rondom. Deze basislijn hebben we ook 
in het verleden altijd aangehouden. De adminis-
tratieve richtlijnen en uitvoeringsbepalingen van 
decreten waren hierbij niet altijd een hulp. Anno 
2015 onderneemt de overheid heel wat initiatie-
ven die de stroefheid moeten verhelpen en vlot 
en buigzaam werken moeten mogelijk maken. 
Dit is en blijft meteen het hoofddoel van zorg: 
soepel afstemmen op vragen en noden, inpikken 
op aanwezige mogelijkheden en krachten en op 
die manier versterken dat cliënten hun levens-
doelen kunnen realiseren. 

Inhoudelijke kaders
We worden hierbij gestuurd door enkele grote 
kaders. In 2015 gaan we verder om onze inhou-
delijke werking hierop af te stemmen. Enerzijds 
omdat we in deze kaders aansluiting vinden op 
onze visie en de bijbehorende waarden, ander-
zijds omdat ze houvasten bieden in het werken 
met mensen met soms ernstige en complexe 
problemen en beperkingen. Er worden immers 
heel wat nieuwe lijnen uitgetekend met onze-
kerheden tot gevolg. Het is dan belangrijk om 
duidelijke richtingen uit te zetten en te volgen. 
Hieronder een oplijsting van de kaders, elk apart 
behandelden we reeds in vorige nummers. 
• Inclusie en samenlevingsopbouw 
• Netwerkvorming en het belang van het den-

ken in concentrische cirkels
• Nieuwe autoriteit en geweld verzet
• Het belang van samenhang en visie op soci-

aal-emotioneel functioneren
• Organisatorische kaders
We willen in 2015 verder op de weg naar een 
eenvoudige, gedragen organisatie waar cliënten-
tijd primeert. 
Een eenvoudig systeem van opname en afstem-
men van verschillende vragen naar ondersteu-
ning op elkaar is hiervan een voorbeeld. 

Nieuwe  functie inhouden worden geschreven 
voor de functies binnen departement zorg met 
het oog op duidelijkheid en resultaten voor cliën-
ten en hun omgeving. We werken voortaan met 
een zorgregisseur en een trajectregisseur. Op de 
volgende bladzijde beschrijven we onze visie op 
deze twee functies die centraal staan binnen het 
ganse opname- en opvolgproces. 

Dit proces wordt doorheen de dagelijkse zorg 
gedragen door inhoudelijke ondersteuningsdrie-
hoeken. Telkens vormen een psychopedagoog, 
een maatschappelijk werker en een hoofdopvoe-
der de ondersteuningsbasis voor begeleiders en 
medewerkers bij hun dagelijks ondersteunings-
werk. Hierbij wordt de organisatie verder klaar-
gezet om op een eenvoudige wijze wijzigende 
ondersteuningsvragen van cliënten te kunnen 
blijven volgen zonder ingrijpende wijzigingen 
binnen de zorg. Verblijf en dagondersteuning 
komen samen in clusters en worden door de-
zelfde medewerkers doorheen hun traject in MPI 
Oosterlo gevolgd. 

Een dienst activiteiten werkt hierbij organisatie-
breed en richt zich tot de verschillende leeftijden 
en doelgroepen. De dienst stelt zich open op de 
samenleving en versterkt de evolutie om MPI 
Oosterlo middenin de maatschappij te plaatsen. 
Een speelpleinwerking  wordt verder uitge-
bouwd, Ateljee Hagelbos zet zich in de kering en 
maakt de werking verder aantrekkelijk voor jong-
volwassenen. Projecten en workshops onderbou-
wen deze werking. Binnen de soepele werking 
kan de dienst voortaan ook initiatieven nemen 
binnen dagondersteuning. Vroegere jaren waren 
ze uitsluitend verbonden met het tehuis niet-
werkenden en realiseerden ze enkel voor deze 
groep van bewoners dagactiviteiten. 

Maatschappelijke kaders
Maatschappelijke  tendensen richten op ver-
markting van de zorg en verregaande efficiëntie. 
Binnen deze aansturing ligt de uitdaging voor 
zorg om de inhoudelijke krijtlijnen te blijven 
volgen en een kwaliteitsvolle dienstverlening te 
blijven realiseren. We staan voor de opdracht om 
onze dienstverlening te vertalen in duidelijk om-
schreven pakketten. Hierbij moet duidelijk zijn 
wat voortaan door reguliere diensten zal worden 
opgenomen en welke handicapspecifieke taken 
door onze werking beantwoord worden en blij-
ven. 
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Vermaatschappelijking van de zorg en de zorg-
zwaartegarantie, aangestuurd door de overheid, 
zet een voelbare evolutie in doelgroepen in 
beweging. Ook hier moet in de loop van 2015 
inzicht groeien in standpunten en effecten op 
dienstverlening. Het M-decreet binnen onderwijs 
heeft op zijn beurt belangrijke gevolgen voor 
onze samenwerking met de scholen. Op hun 
beurt voelden onze scholen de effecten van de 
doelgroepen binnen zorg op hun werking. Com-
plexe zorgvragen en hoe hiervoor op de beste 
manier kan worden samengewerkt, zijn aan de 
orde.

Communicatie
In een snel wijzigende omgeving is het belang-
rijk om duidelijk te communiceren. Meteen is dit 

echter ook een grote uitdaging. Veranderingen 
volgen elkaar immers snel op en vragen steeds 
weer een analyse van de nieuwe gegevens en 
hoe dit moet worden vertaald naar onze eigen 
situatie.
Het is de ambitie om in 2015 verder in te zetten 
op informatie en communicatie. De website moet 
volledig worden vernieuwd en zal ook worden 
geschreven naar cliënten en hun gezinnen en 
netwerken. 

An Bellemans

Visie op zorgregie en trajectregie

Ben je geïnteresseerd in onze realisaties in 
2014, dan kan je een jaarverslag vragen aan 
het onthaal van MPI Oosterlo. Er zijn nog en-
kele exemplaren beschikbaar. (014/864011)

Eind 2014 wijzigde de opnameprocedure gron-
dig. Een zorgregisseur, Annelies Vandepaer werd 
aangesteld met als doel een eerste aanspreek-
punt te zijn voor de vele ondersteuningsvragen. 
De visie op intake en ondersteuningstrajecten 
wijzigde onder invloed van de evoluties binnen 
zorg en aansturing vanuit de overheid. 
De zorgregisseur is algemeen aanspreekbaar en 
kan informatie verstrekken over de toegangs-
poort en de zorgregie in VAPH. Zij verstrekt infor-
matie over de ondersteuningsvormen MFC (mul-
tifunctioneel centrum en FAM (flexibel aanbod 
meerderjarigen).  Zij kan ook informeren over 
rechtstreeks toegankelijke hulp.
Zij doorloopt een eerste vraagverduidelijking in 
geval van een concrete ondersteuningsvraag en 
legt de link met het intaketeam waar bepaald 
wordt of een vraag kan toegeleid worden naar 
MPI Oosterlo of moet worden doorverwezen. 
Zij vraagt eventueel bijkomende informatie op. 
In het intaketeam wordt het overzicht van alle 
ondersteuningstrajecten opgevolgd door de 
stafmedewerker zorg. Zij zorgt ervoor dat de al-
gemene trajectregie voor de ganse organisatie  in 
beeld blijft. 
Eenmaal een ondersteuningsvraag aan een on-
dersteuningsvorm kan gekoppeld worden gaat 
een opnameteam aan de slag. 
Vanaf dan is de psychopedagoog de trajectregis-
seur. Hij volgt de ondersteuningsnood van de 
cliënt en neemt op, samen met de maatschap-
pelijk werker die het netwerk volgt, hoe netwerk-
versterkend kan gewerkt worden. 

Visie op onthaal en vraagverduidelijking
1. Vereiste voor vraagverduidelijking en onder-

steuning 
In gans de ondersteuning staat het werken 
met de context centraal. Ongeacht de onder-
steuningsvorm waar cliënten terecht komen, 
verwachten we van  ondersteuners en me-
dewerkers  dat ze actief werken met de om-
geving van de cliënt. Enerzijds vertrekken we 
steeds vanuit de zelfregie van cliënt en zijn 
netwerk en zullen we steeds vertrekken van-
uit hun vragen en mogelijkheden. Daarnaast 
werken we krachtversterkend en zoeken we 
naar samenwerkingsmogelijkheden binnen 
netwerk en reguliere dienstverlening. In geen 
geval nemen we de totaalzorg op, blijft de 
focus op de maatschappelijke responsabilise-
ring en zoeken we naar een netwerkverband 
waarbinnen de cliënt buiten de organisatie 
wordt gevolgd. 

2. Gericht op mogelijkheden en krachten  
We leggen de nadruk op aanwezige krachten 
in cliënt en zijn netwerk.  
We nemen de problemen niet over, maar 
doen maximaal beroep op de competenties 
van de hulpvrager en zijn eigen mogelijkhe-
den, en de mogelijkheden in zijn omgeving.

3. Een begeleidingsovereenkomst start met de 
functie onthaal en vraagverduidelijking. 
In deze fase peilt de maatschappelijk werker 
naar de nodige ondersteuning (al dan niet 
op basis van een ondersteuningsplan opge-
maakt door een externe dienst) om cliënt en 
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zijn omgeving zodanig te versterken dat ze 
de zorg zelf maximaal kunnen opnemen. 
In de begeleidingsovereenkomst wordt de 
basisondersteuning beschreven, in het on-
dersteuningsplan, onderdeel van de individu-
ele handelingsplannen wordt de evaluatieda-
tum vastgelegd en wordt het verder verloop 
van ondersteuning en inzet van het netwerk 
beschreven. 
In deze fase wordt ook de inbreng van de 
reguliere diensten opgenomen en wordt de 
handicapspecifieke ondersteuning hierop 
afgestemd. 

4. Vraagverduidelijking is een continu proces in 
het verloop van de ondersteuning.  
De focus van de begeleiding ligt op flexibi-
liteit – continuïteit en intersectorale samen-
werking. Via deze elementen wordt getracht 
om bij de reële vraag van cliënt en omgeving 
te blijven. Hierbij is deskundigheid van de 
professionelen bepalend.  
De kwaliteit van de onthaalprocedure, het 
continue proces van de vraagverduidelijking 
en ondersteuning, wordt verzekerd door 
de deskundigheid van de hulpverlener, zijn 
brede kijk op de vraag van de cliënt, zijn mo-
gelijkheden en zijn grondige kennis van het 
aanbod uit alle sectoren èn het handicapspe-
cifieke antwoord dat hierbij noodzakelijk is. 
De ondersteuningsnood en de vraag van de 
cliënt en zijn netwerk, zijn  uitgangspunt.  De 
vorm, planning en uitvoering van de onder-
steuning moeten afgestemd worden op de 
problemen, behoeften en wensen van men-
sen met beperkingen en het netwerk. Hoe-
wel gewerkt wordt op basis van voorgelegde 
adviezen en plannen, is zelfbepaling van de 
cliënt het uitgangspunt, waarbij gestreefd 
wordt naar overeenstemming. 

Trajectregie: vinger aan de pols van krachten 
en leemtes.
Een ondersteuningstraject moet per definitie 
krachtenversterkend werken, kwaliteit van be-
staan op de verschillende levensdomeinen na-
streven, zoals de cliënt dit vraagt. Ondersteuning 
gebeurt zoveel mogelijk middenin de gewone 
samenleving (gezin of pleeggezin, school, werk 
en dagbesteding, vrije tijd, kleinschalige woon-
vormen) mits ondersteuning van de ambulant/
mobiele begeleiding.  Bij mensen met een ver-
standelijke (meervoudige) beperking is meestal 
sprake van meerdere hulpvragen. Meestal heb-
ben ze uiteenlopende behoeften en wensen over 
een brede waaier aan situaties en activiteiten. 

Daarom is een goede samenwerking met andere 
professionelen en met de niet-professionele le-
den van het sociale netwerk van de cliënt nodig. 
Indien noodzakelijke behandeling van specifieke 
problemen, ernstige psychische en/of gedrags-
problemen of speciale ondersteuning bij ernstige 
meervoudige beperkingen niet ambulant kun-
nen worden gegeven, moet in principe tijdelijke 
(maar indien noodzakelijk ook langer durende) 
opname in een gespecialiseerde setting kunnen 
plaatsvinden. Dit kan in een verblijfsmodule, al 
dan niet in combinatie met een dagmodule. 
Hierbij wordt nog steeds zoveel mogelijk aan-
sluiting gezocht met de reguliere sector zodat de 
handicapspecifieke ondersteuning waar mogelijk 
kan worden afgebouwd of doorgegeven (out-
reach).  De complexiteit van het menselijk func-
tioneren in het algemeen en de veelvoud van 
de problematiek van mensen met verstandelijke 
beperkingen in het bijzonder vraagt in veel ge-
vallen om een multidisciplinaire benadering.
De psychopedagoog heeft hier een inhoudelijk 
coördinerende rol. Dit vraagt een voortdurend 
alert zijn op kansen en mogelijkheden, maar 
evenzeer op hinderpalen en knelpunten. Deze 
rol veronderstelt een kritische en vernieuwende 
instelling, gericht op samenwerking en evolutie. 
Daarbij is het van groot belang dat professionele 
kennis wordt onderhouden en verruimd met 
nieuwe kennis. 

An Bellemans 

Exxon Mobil
Exxon Mobil schenkt MPI Oosterlo een grote 
doos vol met educatief speelgoed. In de doos 
zitten onder andere  CD-spelers en een came-
ra en nog heel wat bruikbaar spelmateriaal. 
Het speelgoed wordt verdeeld over de ver-
schillende leefgroepen. Met de zomervakan-
tie voor de deur is dit een welkom geschenk. 
In naam van cliënten en bewoners dan ook 
een hartelijke dank aan Exxon Mobil. 
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Hopelijk was u er ook bij? Op 14 juni 2015 was 
MPI Oosterlo immers weer op zijn paasbest. Als 
je voldoende tijd voorzien had en je langs de ver-
schillende locaties liep, had je op het einde van 
de dag een boeiend reisverslag over het leven 
zoals het is op de campus en in Ateljee Hagelbos 
en de buitenhuizen.

Tal van landen passeerden de revue en medewer-
kers vertelden je enthousiast over hun ervaring 
en kennis.
In Snoezelland  kon je de wereld verkennen die 
medewerkers uitbouwen voor kinderen en jon-
geren met een meervoudige handicap. Je kon 
genieten in de hangmat en de kinderen konden, 
net als onze cliënten, op de rug van een rustige 
pony meewiegen in de veilige handen van een 
begeleider. 
Fotoland toonde je letterlijk de beelden van kin-
deren en jongeren als lid van een groep, hun we-
dervaren, hun dagindeling, hun lief en leed.
Picotland vertelde je hoe we communiceren als 
de taal te moeilijk of te abstract wordt. 
Er waren nog Activiteitenland, Muziekland, Spe-
len in de bijzondere kleuter en lagere school en 
de Expo 2015 in de bijzondere secundaire school 
en we vermelden ze dan niet eens allemaal!

Genieten op het Zomerfeest

De speelpleinwerking gaf een voorsmaakje van 
hun werking tijdens de vakantiemaanden wat 
door heel wat kinderen werd gesmaakt. 
We hadden ook externe partners: Akabe stelde 
hun werking voor en ook het Fietsenateljee van 
Mol stalden hun prachtige fietsen.
De vaste waarden, het treintje, de lekkere hapjes 
en de zomerse drankjes, waren dik in orde zodat 
het Zomerfeest 2015 over de hele lijn geslaagd 
was!
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Speelpleinwerking

Heb je samen met ons ‘getwisterd’ of ‘ge-
vieropeenrijd’ op het Zomerfeest afgelopen 
zondag?
Goed nieuws, ook tijdens de zomervakantie zit-
ten we niet stil!
De speelpleinwerking opent haar deuren op 
dinsdag, woensdag en donderdag van 9u00 tot 
17u00 voor kinderen en tieners met een beper-
king tussen 6 en 14 jaar oud.
Op het programma staan zes knotsgekke the-
maweken.

In de maand augustus nodigen we iedereen uit 
op onze bouwweek, kampweek ‘De Wildeman’, 
week van de wereld op zijn kop en sluiten we af 
met een heus slotfeest op maandag 31 augus-
tus.

We gaan railbiken in Tessenderlo, ’stilte’wande-
len in het Siltegebied, bouwen een insectenho-
tel, worden cameraman/acteur/regisseur tijdens 
een workshop filmen i.s.m. Villa Basta, trotseren 
het blotevoetenpad in Zutendaal, …

Heb je zin gekregen om mee te spelen of wil je 
graag een handje toesteken?

Contacteer Kimberly Van Donink via speel-
plein@MPI-Oosterlo.be of 014/86.11.40
Foto’s in het artikel
Tot gauw! 

Het speelpleinteam.

We starten in juli met een kampweek, een 
sportweek en een heldenweek. Chiro Holsbeek 
komt op bezoek, we gaan zwemmen in het 
zwembad in Geel i.s.m. de sportdienst, we ma-
ken een fietstocht naar de lekwei in Tongerlo 
i.s.m. SOS Stelen, we leven ons uit tijdens de 
survivaltocht in de Lissenvijver, we kleien er op 
los tijdens een workshop in ’t Ateljee, we wanen 
ons prins en prinses in het Kasteel de Merode in 
Westerlo en nog zoveel meer!
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Ateljee Hagelbos – activiteitencentrum voor jong en oud.

Door de erkenning als FAM (Flexibel Aanbod Meer-
derjarigen ) en met de invoering van RTH (Recht-
streeks Toegankelijke Hulp) kunnen jongeren en 
volwassenen met een vraag naar dagbesteding, 
vanaf nu ook terecht in Ateljee Hagelbos.

Dit is nieuw, want tot vorig jaar stond het Ateljee 
enkel open voor de bewoners van het TNW (Te-
huis Niet Werkenden). Hierdoor steeg jaar na jaar 
de gemiddelde leeftijd van de Ateljee-gebruikers 
en konden er geen jongeren instromen. 
De gemiddelde leeftijd van de Ateljee-gebruikers 
steeg dan ook van jonge twintigers in de jaren 80 
tot jonge vijftigers vorig jaar!
Het aanbod evolueerde mee want vijftigers heb-
ben nu eenmaal andere interesses dan twintigers. 
Arbeidsmatige activiteiten werden meer en meer 
vervangen door belevingsgerichte activiteiten, 
en het ‘Ateljee-leven zoals het is ‘anno 2015’ ver-
schilt dan ook sterk met dat van 30 jaar geleden!

Door bovenstaande evolutie staan we nu voor de 
uitdaging om een Ateljee-werking uit te bouwen 
die aantrekkelijk is voor een ruime leeftijdsgroep, 
gaande van  twintigers en jonger tot vijftig en 
zestig plussers!.

Om dit te realiseren, willen we onze organisatie 
verregaand hervormen.
We splitsen de werking op in 2 autonome afdelin-
gen: de afdeling arbeidsmatige dagbesteding en 
de afdeling belevingsgerichte dagbesteding.

De afdelingen kennen een aparte werking, zowel 
naar inhoud als organisatie (eigen werktijden, 
lokalen, begeleiding, koffiepauzes, inkom...)
Door deze opsplitsing krijgen de ateliers terug 
een duidelijker profiel en kan er meer ingespeeld 
worden op de beleving van de gebruiker. (‘wer-
ken ‘versus ‘vrije tijd’)

Om inhoudelijke vernieuwing mogelijk te maken, 
zullen we enkele arbeidsmatige ateliers samen-
voegen tot één ambachtelijk atelier, waardoor er 
ruimte komt voor vernieuwing.
In samenwerking met SAS en BUSO wordt ge-
werkt aan enkele nieuwe initiatieven.
Ik denk hierbij aan het kunstenatelier op woens-
dagnamiddag en de verruiming naar bewegings-
activiteiten in samenwerking met SAS. 
Met het BUSO wordt bekeken of we door samen 
te werken, meer kunnen bieden op gebied van 
semi-industrieel werk, buitenactiviteiten en com-
puteractiviteiten. 

Waar we niets aan veranderen, is dat elke gebrui-
ker zijn eigen individueel traject kan samenstel-
len.
Eenzelfde gebruiker kan perfect gebruik maken 
van de beide afdelingen. Het totale aanbod blijft 
mogelijk, persoonlijke interesses blijven het uit-
gangspunt om een individueel dag- of weekpro-
gramma uit te bouwen.

Dus, of het nu gaat om arbeid, om belevings-
gerichte activiteiten, om sportactiviteiten, om 
uitstappen, om muziek maken, om nog zoveel 
meer mogelijke vragen, iets wat  jij vooral graag 
doet,…. laat het ons weten. 
We kunnen niet alles beloven, wat we wel garan-
deren is dat we luisteren naar jouw vragen, ver-
wachtingen en wensen en samen uitzoeken wat 
er mogelijk is.
Uiteindelijk beslis jijzelf of het aanbod en de 
voorwaarden voor jou interessant genoeg zijn 
om gebruik te maken van Ateljee Hagelbos.
Naast wat je wil doen, kan je zelf ook beslissen 
wanneer je naar het Ateljee wil komen.
Momenteel is het Ateljee open alle weekdagen 
van 9.00u tot 16.00u met uitzondering van de 
maandagvoormiddag.
Tijdens de middag is er de mogelijkheid om een 
warme maaltijd te gebruiken, maar je kan ook je 
eigen boterhammen meebrengen.
Vanuit het motto ‘Nieuwe vragen zorgen voor 
een nieuw aanbod’ willen we zowel de inhoud als 
de organisatie  van de activiteiten laten mee evo-
lueren met de vragen we krijgen.
Dus, ben je op zoek naar een dagbesteding op 
maat, laat het ons weten en we bekijken samen 
wat er mogelijk is.

Johan Van Herck
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Begeleiderspas Limburg voor personen met een beperking

Via de Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer 
(MAV Limburg) werkt het provinciebestuur Limburg 
in zijn mobiliteitsbeleid aan het versterken van de 
mobiliteitsmogelijkheden voor personen met een 
beperking. Eén van de instrumenten daarbij is de 
Begeleiderspas die in 1999 gelanceerd werd. 

• Wat is de Begeleiderspas Limburg? 
Personen met een beperking die houder zijn 
van een Begeleiderspas mogen gratis hun 
begeleider meenemen naar deelnemende 
Limburgse vrijetijdsinitiatieven zoals sport-
wedstrijden, cultuurcentra, musea en recrea-
tieparken.

• Waarom organiseert de provincie Limburg de 
Begeleiderspas? 
Personen met een ernstige beperking kun-
nen meestal niet zonder begeleider deel-
nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Hierdoor 
moeten ze vaak voor twee personen betalen 
om te kunnen deelnemen. Om deze drempel 
weg te nemen, heeft de provincie Limburg de 
Begeleiderspas geïntroduceerd, waardoor de 
begeleider bij de deelnemende organisaties 
gratis toegang krijgt. 

• Wie kan een Begeleiderspas aanvragen? 
De Begeleiderspas is enkel bedoeld voor 
personen met een beperking die houder zijn 

van een attest dat recht geeft op verhoogde 
kinderbijslag of van een attest van de Federa-
le Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Direc-
tie - generaal - Personen met een handicap) 
met ten minste 9 punten op de schaal van 
zelfredzaamheid of met een verdienvermo-
gen dat voor 1/3e of meer verlaagd is. 
De provincie verbindt zich ertoe deze Bege-
leiderspas enkel uit te reiken aan personen 
die voldoen aan de voorwaarden. 

• Deelnemende organisaties? 
Momenteel aanvaarden ruim 80 organisaties 
uit de sport-, culturele of vrijetijdssector de 
Begeleiderspas.  
De Begeleiderspas kan toegepast worden bij 
permanente én eenmalige betalende activi-
teiten zoals bijvoorbeeld een festival. 

• Meer informatie of vragen?  
Alle informatie over de Begeleiderspas en de 
lijst met deelnemende organisaties vindt u 
op www.limburg.be/begeleiderspas.  
Voor vragen kan u tijdens de kantooruren 
terecht bij Wendy Vannitsen op het nummer 
011 23 73 96 of via e-mail begeleiderspas@
limburg.be.

Annelies Vandepaer

Sterker dan de navelstreng

Naar aanleiding van de dag van de mantelzorg 
op 23juni 2015 deze boekentip.

Het boek bundelt elf aangrijpende getuigenis-
sen van ouders die dag in dag uit zorgen voor 
‘hun zorgenkind’. Hierbij ook de getuigenis van 
een moeder van een kind dat gebruik maakt 
van de dagopvang en schoolloopt in MPI Oos-
terlo. 
Aan het woord komen ouders die zorgen voor 
een kind met een beperking. Deze ouders zien 
zichzelf niet als mantelzorger. Ze vinden het 
vanzelfsprekend dat een ouder voor een kind 
zorgt. Toch zorgen de extra zorgen voor het 
‘zorgenkind’ voor een speciale, unieke band. 
Een ‘zorgenkind’ kan je niet zomaar loslaten, 
het blijft voor heel je leven dicht bij jou. Het valt 
ook op hoe deze ouders op de barricade gaan 
staan om het beste uit hun kind te halen: Een 

band tussen ouder(s) en kind die sterker is dan 
de navelstreng.
De interviews worden geflankeerd met dui-
ding over de verschillende aspecten waar deze 
groep mantelzorgers mee worstelen. Het laat 
ook zien hoe elkeen zijn of haar eigen weg 
moet zoeken op het vlak van verschillende 
levensdomeinen voor zichzelf en voor het ‘zor-
genkind’.  

De auteur Anne Dedry is gezinssociologe. Ze 
werkt als directeur bij Ons Zorgnetwerk en 
Zorg-Saam. Naast de thuiszorg en de eerste-
lijnsgezondheidszorg is mantelzorg haar passie. 
Bestellen:
Het boek kan besteld worden via Ons Zorg-
netwerk en kost € 7 zonder verzendings-
kosten.  (Tel. 0470/29 11 16 of via e-mail: 
hweckhuysen@ons.be)
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Artikel mede op basis van de informatiebrochure 
van de kinderrechtswinkel vzw  
(www.kinderrechtswinkel.be)

Wie in de hulpverlening terechtkomt, geeft de 
controle over zijn eigen leven een beetje uit han-
den. Een kind is daarbij kwetsbaarder dan een 
volwassene. Daarom is het belangrijk dat elk kind 
in de jeugdhulp, en ook zijn ouders, zijn rechten 
kent.
Hiervoor werd in 2004 het decreet rechtspositie 
van de jongere in de jeugdhulp uitgebracht. Lang 
geleden denkt u, tijd dan ook om er nog eens bij 
stil te staan want meestal vervagen juridische 
begrippen na een tijdje en verdwijnen ze op de 
achtergrond.
Hulpverleners zijn immers verplicht om steeds 
te informeren over deze rechten en om iedereen 
met raad en daad bij te staan bij het doen gelden 
van deze rechten.

In de poster op deze bladzijde ziet u alle rechten 
op een rijtje. De volgende edities van familynews 
staan we telkens stil bij één of  meerdere rechten, 
een vervolgreeks dus. Maar u moet zeker weten, 
als u hierover vragen heeft, dat u steeds in MPI 
Oosterlo terecht kan om deze vragen te stellen.

De verschillende rechten op een rij:
• Recht om zijn belang centraal te laten stellen 

in de jeugdhulpverlening
• Recht op hulp (binnen het beschikbare 

jeugdhulpverleningsaanbod)
• Recht op duidelijke en zo volledig mogelijke 

informatie
• Recht op respect voor zijn gezinsleven
• Recht op inspraak en participatie
• Recht op een zorgvuldig bijgehouden en vei-

lig bewaard dossier
• Recht op de bijstand van een vertrouwens-

persoon
• Recht op privacy
• Recht op zakgeld wanneer hij niet thuis 

woont maar residentiële hulpverlening krijgt
• Recht op een menswaardige behandeling
• Recht om klacht in te dienen

Al deze rechten brengen geen juridische gevol-
gen met zich mee. Vandaar dat alle minderjarigen 
tussen 0 en 18 jaar ervan kunnen genieten. Een 
bekwame minderjarige kan bijkomend nog van 3 
extra rechten genieten (die wel juridische gevol-
gen met zich meebrengen), nl:

• Recht om in te stemmen met de buitenge-
rechtelijke jeugdhulp

• Recht om niet tegen zijn wil gescheiden te 
worden van zijn ouders

• Recht op toegang tot zijn dossier

Deze drie rechten gelden dus enkel voor be-
kwame minderjarigen. Je bent ‘bekwaam’ wan-
neer je weet wat goed voor je is (wat in je belang 
is) én wanneer je weet wat de gevolgen zijn van 
je beslissingen. Het decreet Rechtspositie gaat 
ervan uit dat minderjarigen bekwaam zijn vanaf 
12 jaar. In een concrete situatie kan het gebeuren 
dat een hulpverlener de bekwaamheid van een 
minderjarige anders inschat.

Bekwaam of niet-bekwaam?
De rechten uit het decreet Rechtspositie gelden 
voor elke minderjarige.  Er mag geen discrimi-
natie zijn omwille van geslacht, ras, huidskleur, 
taal,geloof, handicap, inkomen, gezondheid, 
verblijfsstatuut, of wat dan ook. Al deze rechten 
zijn bovendien even belangrijk en vormen één 
geheel. Het ene recht kan niet zonder het an-
dere. Wat ben je er bijvoorbeeld mee dat je een 
vertrouwenspersoon mag meebrengen naar het 
gesprek met je hulpverlener, als je dit niet weet 
omdat je daar geen duidelijke informatie over 
gekregen hebt?

Deze rechten gelden altijd. Het maakt dus niet uit 
of 
• de minderjarige op eigen initiatief hulp zoekt, 

of gestuurd is door zijn ouder(s), een leer-
kracht of bijvoorbeeld de huisarts;

• thuis woont, bij iemand anders, of in een in-
stelling;

• hulp krijgt die opgelegd wordt door een 
rechter of niet;

• hulp krijgt die van korte duur is of lang en 
intensief.

Bij dit alles is het van groot belang dat we een 
juiste inschatting maken van de ‘bekwaamheid’ 
van het kind of de jongere. Telkens moeten we 
nagaan of:
De minderjarige belangrijke informatie begrijpt, 
of hij de voor- en nadelen van een beslissing kan 
afwegen, en of hij zijn keuzes kan verwoorden. 
Maar ook levenservaring en persoonlijkheid van 
de minderjarige spelen een rol. Wanneer de hulp-
verlener een +12jarige als onbekwaam inschat, 
moet hij dit kunnen aantonen en motiveren in 
het dossier van de jongere. Kinderen die jonger 

Als uw kind hulp krijgt
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Ik mag meepratenIk heb een eigen dossierIk heb recht op privacy Ik krijg hulp

Ik ben niet tevreden! Ik heb een bijstandspersoonIk heb recht op zakgeldIk beslis mee of ik hulp wil

Respect voor mijn gezin Ik word goed behandeldIk krijg uitleg

Ik  en jeugdhulp

Meer info over rechten in de jeugdhulp op www.rechtspositie.be of www.kinderrechtswinkel.be Integrale Jeugdhulp Vlaamse overheid Verantwoordelijke uitgever: Marc Morris, secretaris-generaal
Departement Welzijn,  Volksgezondheid en Gezin

zijn dan 12 jaar kun-
nen trouwens ook 
als bekwaam wor-
den beschouwd. 
Ook deze beslissing 
moet dan geno-
teerd en gemoti-
veerd worden in het 
dossier.
In het team psycho-
pedagogen wordt 
dit opgevolgd en 
worden onze min-
derjarige cliënten 
op deze elementen 
ingedeeld in drie 
groepen.
Uit de nota ivm 
bekwaamheid: ‘Er 
zijn een aantal ba-
sisvoorwaarden die 
minimaal moeten 
aanwezig zijn willen 
we een kind, jon-
gere, op zijn of haar 
niveau kunnen be-
trekken. Besef van 
identiteit, tijdsbesef, 
betekenisverlening 
en metapresentatie 
zijn onmisbare ele-
menten.
We herkennen in 
onze populatie 
drie ontwikkeling-
sniveaus op een 
continuüm. Aan de 
ene kant van het 
continuüm zien we 
heel wat van de 
kinderen en jongeren niet in staat om rechten uit 
te oefenen, aan de andere kant kinderen en jon-
geren die, mits een goede ondersteuning en be-
geleiding, in staat zijn om een aantal rechten in 
kader van de rechtspositie te kunnen uitoefenen. 

1. Een bepaald tijdsbesef is aanwezig. De jonge-
re kan hierover spreken. Een metapresentatie 
is mogelijk. (Ze kunnen een voorstelling ma-
ken, taal concreet maken en hier betekenis 
aan verlenen).

2. Representatie en betekenisgeving is beperkt 
aanwezig. Een gesprek is mogelijk rond be-
perkte elementen uit het hier en nu. Verder 
in de toekomst heeft een te hoog abstractie-

niveau. (verstandelijke leeftijd rond vier jaar).
3. Geen representatie. Geen gesprek mogelijk. 

Observatie van nabije derden geeft informa-
tie over wensen en emoties.

Ondersteunende methoden
Uiteraard is ondersteuning nodig bij het toelich-
ten van de rechten. We werken met picto’s en 
werken aan een pictoboekje op basis waarvan 
we de rechten zo eenvoudig mogelijk kunnen 
toelichten. 
Ook hier komen we in volgende nummers van 
familynews op terug.

An Bellemans
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Het Grote Plein evolueert naar Pasform

Wat is Pasform ?
Pasform is de nieuwe naam voor de samenwer-
king tussen De Brug, Het Grote Plein en Tievo.  
Deze drie vormingsorganisaties werken op heel 
wat vlakken op dezelfde manier, niet moeilijk dus 
om de krachten te bundelen.  Pasform is ook de 
naam van de programmabrochure van deze drie 
organisaties.
• Wat doet Pasform ? 

Pasform creëert kansen voor personen met 
een handicap én voor hun netwerk om le-
venslang en levensbreed te leren.  Je kan bij 
ons  terecht voor kwaliteitsvolle vormingen, 
vernieuwende projecten  een boeiende sa-
menwerking…   
Onze  initiatieven dragen bij tot een betere 
kwaliteit van leven voor de deelnemers, voor 
personen die belangrijk zijn in hun leven en 
voor de hele samenleving.  Ze geven per-
sonen met een handicap de kans om meer 
greep te krijgen op hun leven, om volwaar-
dige burgers in de samenleving te zijn.

• Waar vind je Pasform ? 
Je vindt Pasform terug in drie vormingsorga-
nisaties : De Brug, Het Grote Plein en Tievo. 
Zo kan je vanuit verschillende hoeken van 

het land bij Pasform terecht.  De drie orga-
nisaties blijven dus nabij en bereikbaar voor 
alle deelnemers. 

• En in Regio Geel ? 
Hier blijven we eenzelfde aantal vormingen 
programmeren en werken we nauw samen 
met cc De Werft, Thomas More Hogeschool 
en andere partners om een gevarieerd vor-
mingsaanbod en vernieuwende projecten te 
blijven ontwikkelen. 
De bevoorrechtte  samenwerking met MPI 
Oosterlo blijft verderlopen doorheen heel 
concrete projecten en via Mediander.  Ook 
de voorzittersrol van Nicole Knops in de RvB 
van Het Grote Plein en haar  bestuurdersrol in 
Pasform zorgen voor de nodige verankering.

Koen Trappeniers
Directeur Grote Plein - Voorzitter Mediander vzw

Aangenamere woon- en werkomgeving in Huis 20

De evoluties doorheen de laatste jaren, maken 
dat de leefgroepsamenstelling in Huis 20 enorm 
wijzigt. Wijzigingen die van begeleiding en bewo-
ners heel wat vragen. Ieder probeert mee te den-
ken en is bereid om telkens opnieuw de werking 
aan te passen en af stemmen op de bewoners.
Soms stuiten we op grenzen en proberen we zo 
goed als het gaat verder te werken. Toch blijven we 
denken en streven naar beter, aangenamer voor alle 
partijen, zowel op het vlak van wonen als werken.
• Huis 20/1 huisvest een groep van 11 bewo-

ners die op een niet voor de hand liggende 
manier ouder worden, extra ondersteuning  
en een rustige woonomgeving nodig heb-
ben.  In de realiteit een vrij grote en hetero-
gene groep, waar  soms drukte heerst, be-
woners die nauwelijks gebruik maken van de 
beschikbare oppervlakte.

• In Huis 20/2-3 wonen12 bewoners, waarvan 5 
beneden en 7 boven. Bewoners met gedrags- 
en emotionele problemen, die weinig fy-
sieke ruimte hebben, nauwelijks een tuin en 

zonder time-out op de bovenverdieping. De 
begeleiding staat alleen op dienst daar waar 
veiligheid en nabijheid cruciaal zijn. 

Een aantal elementen leiden tot een beslissing 
tot herschikking van de bestaande infrastructuur: 
• De signalen van medewerkers, familie en an-

dere betrokkenen,
• het zo goed mogelijk trachten tegemoet te 

komen aan een aangepaste woonomgeving 
voor bewoners,

• het scheppen van een aangenaam werkkli-
maat voor medewerkers,

Huis 20/1 zal met zijn bewoners en personeel  de 
infrastructuur van huis 20/2-3 in gebruik nemen 
en omgekeerd.
De vooropgestelde timing is voorzien begin no-
vember. Uiteraard hebben de medewerkers van 
de technische dienst tijd nodig om de nodige 
werken uit te voeren. 
Gesprekken met begeleiding en familie hebben 
ondertussen plaats gevonden.

Chantal Geudens
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Theater Tievo
Mag ik even alstublieft 

Een laatste oproep voor  een schitterende voorstel-
ling op zondag 20 september 2015 om 14u00 

Theater Tievo brengt een voorstelling rond rech-
ten van personen met een handicap. Wat doen 
deze rechten met de acteurs? Hoe ervaren zij 
het VN verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap? Ze brengen hun verhaal en 
eigen ervaringen op het podium onder regie van 
Anja Wouters. Wil je weten waar mensen met 
een beperking van dromen, hoe ze zich voelen 
als ze niet begrepen worden of als hun mening 
niet gehoord worden? Kom dan zeker kijken naar 
de voorstelling en laat de krachtige metaforen 
of beelden tot je doordringen om nooit meer te 
vergeten! 
De acteurs van Theater Tievo, mensen met een 
verstandelijke beperking, legden samen een 
traject af van vorming, over vormingstheater tot 
voorstelling onder regie van Anja Wouters. In een 
aantal treffende beelden schetsen ze hun eigen 
menselijkheid. Hoe ze in de knoop zitten met wie 
ze zijn. Hoezeer de druk van 'perfectie' op hen 
weegt. Hoe graag ze een 'gewoon' leven willen 
leiden: werken, zelfstandig wonen, een relatie 
hebben, een pintje drinken,... en hoe moeilijk het 
is om die droom te realiseren. Zorg en autonomie 
lijken zo moeilijk te combineren. Op hun kenmer-
kende beleefde en voorzichtige manier vragen 
de acteurs uw aandacht voor hun realiteit. Mag ik 
even, alstublieft? 

Theater Tievo brengt voorstellingen met 
volwassenen met een beperking, na een vor-
mingstraject en al dan niet inclusief. Theater 
Tievo werkt gemiddeld 2 jaar aan een pro-
ductie. Theater Tievo is onderdeel van de vor-
mingsorganisatie Tievo in Tienen, die vormin-
gen organiseert rond creatieve expressie, cul-
tuur, gevoel-gezond-geluk en tenslotte theater. 
De vormingsorganisatie Tievo hoort samen 
met de 3 vormingsorganisaties De Brug Has-
selt, De Brug Gent en Het Grote Plein tot Pas-
form. Het Grote Plein is de vormingsorganisatie 

ontstaan uit de Mediander-organisaties, met 
maatschappelijke zetel in Mechelen.
Pasform is een netwerkorganisatie van vor-
mingsorganisaties voor personen met een 
verstandelijke beperking en autisme. Pasform 
staat voor vormingswerk dicht bij de leef-, 
woon- en werkomgeving van onze doelgroep, 
via een warme en persoonlijke aanpak. Via de 
landelijke spreiding van de vormingsinitiatie-
ven kan je vanuit verschillende hoeken van het 
land bij Pasform terecht. Voor meer info: zie 
www.pasform.be

Na voorstellingen dit jaar in Tienen, Aarschot, 
Roosdaal en Bierbeek is de voorstelling eindelijk 
in het Cultureel Centrum De Werft in Geel te zien 
op zondag 20 september om 14u. 

Locatie: CC De Werft, Werft 32, Geel
Tickets: te bestellen via CC De Werft,  
tel 014 566 660
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Festival Special

Het nieuwsblad van Geel publiceerde onderstaand 
artikel over Festival Special. Het Festival krijgt stil-
aan een vaste plaats in de muziekfestivalkalenders. 
Het is dan ook een mooie formule die de harten van 
veel mensen met en zonder beperking voor zich 
gewonnen heeft.
Het artikel geeft de sfeer mooi weer die op 4 juni 
2015 in en rond centrum De Waai in Geel-centrum 
te beleven viel.

Festival Special, een editie ‘boenk d’erop’ !
Festival Special is eindelijk thuis gekomen. Na 
tussenstops op jeugdcentrum de Bogaard en MPI 
Oosterlo vond de 6de editie van  Festival Special 
plaats in en rond De Waai. Cultuurcentrum de 
Werft en SAS, de vrijetijdsdienst van MPI Oos-
terlo, besloten om de handen in elkaar te slaan 
om personen met een beperking een eigenzinnig 
dagje muziek aan te bieden. 

Ervaring op het ene vlak werd gekoppeld aan 
ervaring op het andere vlak. Plus, partners als 
de Bib, VSPW Mol (opleiding orthopedagogie), 
Reggae Geel en jeugdhuis de Bogaard zorgden 
ervoor dat deze editie net dat tikkeltje meer had.

Gevolg, bijna 600 personen met een beperking 
uit de provincie en verder palmden het terrein 
rond de Waai een dag lang in.

Een cliché of niet, personen met een beperking 
houden van schlagers. Natuurlijk houden zij 
van schlagers en mee zingen ! Maar personen 
met een beperking houden ook van rockabilly, 
brassbands, intieme concerten, theater Froe 
Froe, een nieuw kapsel, een fritje met of zon-
der, schoon madammen en mijnheren, frullen 
en prullen.

Slongs Dievanongs, ondertussen wereldbe-
roemd in Vlaanderen, was voor de 4de keer de 
uitsmijter op Festival Special. Deze keer welis-
waar zonder copain Halve Neuro, waarmee ze in 
2012 totaal onbekend op 5 minuten tijd het po-
dium innam. De link van Slongs met Reggae Geel 
is ondertussen al geen publiek geheim meer, 
maar Slongs heeft 4 jaar geleden haar hart ook 
een beetje verloren op Festival Special. Festival 
Special is voor haar een beetje thuiskomen. Niet 
alleen voor haar, als je zag hoe Johnny Trash, Ax’l 
Peleman, Eline De  Munck en Pascal Braeckman 
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genoten van de sfeer zonder dat alcohol een rol 
speelt, dan smelt zelfs de meest harteloze die – 
hard.
Op naar de volgende editie. Donderdag 9 juni 
2016, slechts 600 kaarten zijn beschikbaar. U 

bent gewaarschuwd. Alhoewel, volgende editie 
bouwen we loges, enkel voor personen met een 
beperking, in het stadhuis.

Theo Verdonck
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Fietsen op muziek

Sinds 2007 is er een samenwerking met de Tech-
nische school van Westerlo ivm. een project dat 
de naam ‘fietsen op muziek’ meekreeg. Ze kop-
pelen een hometrainer  aan een muziekinstallatie  
en van zodra je fietst  begint de muziek te spelen. 
Wanneer je stopt met fietsen  dan valt ook de 
muziek stil.
In de maanden mei en juni 2015 mochten we de 
vierde en vijfde fiets in ontvangst nemen.
Huis A en Huis Tongerlo zijn nu de trotse eige-
naars van zulke “ wonderfiets”.
Een heus gedicht als dank van huis A:

De jongeren van  de technische school  
van Westerlo
Maakten voor ons ‘ne muziekvelo’
Willen wij kunnen dansen op muziek
Dan moeten we trappen of je hoort het niet
Nu staan we aan te schuiven in een rij
Want fietsen op muziek dat maakt ons blij!
 
Huis Tongerlo
De wonderfiets die je lievelings-cd uit de boxen 
doet swingen! 
Het was woensdag 3 juni 2015 , spannend af-
wachten in Tongerlo want onze ‘muziekfiets’ zou 
worden geleverd.

Leerlingen van  ‘Sila Westerlo’ werkten aan de 
opdracht : een hometrainer  maken  die wanneer 
men er op rijdt muziek uit de boxen laat klinken. 
Een uitdaging  voor de leerlingen, maar een on-
voorstelbare  belevenis voor de fietser. 
Natuurlijk zaten er bewoners van ons huis in Ton-
gerlo vol ongeduld te wachten om die nieuwe 
fiets te mogen uitproberen.
Een van de leerlingen en zijn leerkracht installeer-
den de fiets en de geluidinstallatie . Al vlug waren 
er enkele bewoners die wel eens wilden uittesten 
hoe dat allemaal in zijn werk ging.  
Wat een plezier! De cd’s werden uit de kast ge-
haald en iedereen wilde wel eens een ritje maken. 
Gek te ervaren dat wanneer de fiets stil staat er 
geen muziek speelt, maar zo vlug de pedalen 
beginnen rond te draaien de mooiste liedjes wor-
den gespeeld.
 Tot laat in de avond werd er gefietst én muziek 
beluisterd. We zijn er van overtuigd dat er in de 
toekomst veel zal gefietst worden in Tongerlo , 
een “gezellige” manier om meer te bewegen… 
Van harte bedankt namens alle cliënten van het 
bezigheidstehuis Tongerlo aan iedereen die dit 
mogelijk maakte, vooral de leerkracht en de leer-
lingen van  ‘Sila Westerlo’..

Ria de Smet en Mark Swinnen
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Huis Helena

De bouwwerken van Huis Helena vorderen. De 
voorbije maand werd de dakvloer gelegd en 
startte aannemer Vanhout met het optrekken van 
de gevels. De onderaannemers plaatsen momen-
teel volop elektriciteitsleidingen en kanalen van 
het ventilatiesysteem en binnenkort volgt ook 
het buitenschrijnwerk.
Nog voor de aanvang van het bouwverlof mid-
den juli, zullen het pleisterwerk en de vloeriso-
latie in het winddichte deel van het gebouw 
aangebracht worden. De ‘Nederlandse’ onderaan-
nemer legt de leidingen van de vloerverwarming 
tijdens het ‘Belgische’ bouwverlof, zodat de an-
dere aannemers bij hun terugkeer onmiddellijk 
met de verdere afwerking kunnen starten.

Ook al is een goed afgewerkt gebouw van cruci-
aal belang, het gebouw op zich is onvoldoende. 
Er moeten ook degelijke inhoudelijke fundamen-
ten aanwezig zijn… Een aantal mensen, zowel 
directie, staf als begeleiders, vormen een werk-
groep waar wordt ingezet op het inhoudelijke 
aspect van Huis Helena. Er werd een hele mind-
map uitgewerkt met alle mogelijke domeinen 
waarmee we in aanraking komen. Deze werden 
bevraagd en getoetst bij voorzieningen die wer-
ken met dezelfde doelgroep. 
Prioriteiten werden gesteld en vervolgens wor-
den deze items uitgewerkt met de direct betrok-
kenen. Zo wordt er momenteel druk gewerkt aan 
het uitzetten van de visie, doelgroep en alle as-
pecten die te maken hebben met medewerkers. 
Het najaar zal best een druk najaar worden, maar 
we willen dan ook de tijd nemen om een goede 
start te kunnen maken in 2016.

Chantal Geudens
Jean Luc Janssens

Bij de bouw van Huis Helena maakt MPI Oos-
terlo keuzes die substantieel bijdragen aan 
het woon- en leefcomfort van de cliënten. 
Veel van deze keuzes worden echter niet 
gehonoreerd in subsidies. De aangepaste 
nieuwbouw van Huis Helena kost veel: 5,5 
miljoen euro. Hiervoor ontvangt MPI Oosterlo 
een subsidie van het Vlaams Infrastructuur-
fonds voor Persoonlijke Aangelegenheden 
van 2,7 miljoen euro. Bijkomend ontvangen 
we 0,5 miljoen euro steun van de Nationale 
Loterij. De overige 2,3 miljoen euro moet 
MPI Oosterlo echter zelf financieren. Door de 
bijzonderheid van dit project durven we uw 
steun te vragen, want elke ‘helpende’ euro 
kan hier het verschil maken. U kan een gift 
overmaken via een eenvoudige storting op 
het rekeningnummer BE76 2300 3687 7295 
ten name van “Steunfonds MPI Oosterlo vzw”, 
Eindhoutseweg 25, 2440 Geel. Voor elke gift 
van minimaal 40 euro ontvangt u een fiscaal 
attest.



zomer 2015  6 20

Persbericht: cijfers integrale jeugdhulp in 
2014
Brussel, 21 april 2015. Op een hoorzitting in 
het Vlaams Parlement stelt Jongerenwelzijn, in 
aanwezigheid van minister Vandeurzen, de eer-
ste cijfers en ervaringen van één jaar integrale 
jeugdhulp voor. Tussen 1 maart en 31 december 
2014 is voor 12.600 kinderen en jongeren een 
vraag naar gespecialiseerde jeugdhulpverlening 
gesteld en kregen 5.625 kinderen en jongeren 
crisisjeugdhulp. Ook kinderen en jongeren met 
een hulpvraag of met nood aan ondersteuning 
en hun context gebruiken hun mogelijkheden 
binnen de jeugdhulp. Samen met het werkveld 
wordt al gewerkt aan verbetering.

Op 1 maart 2014 ontwaakte Vlaanderen in een 
hertekend jeugdhulpverleningslandschap. De 
start van de integrale jeugdhulp betekende 
onder meer het doorgedreven vertrekken van 
de krachten van de kinderen en jongeren, het 
stroomlijnen van de toegang tot de gespecia-
liseerde (niet-rechtstreeks toegankelijke) hulp 
door het installeren van een intersectorale toe-
gangspoort, het uitbreiden en herpositioneren 
van het laagdrempelige (rechtstreeks toeganke-
lijke) aanbod, het verankeren van de crisishulp, 
het gedeeld omgaan met verontrusting en het 
inzetten op continuïteit in de hulp en op een par-
ticipatieve jeugdhulp. 
Integrale jeugdhulp wil de best mogelijke hulp 
realiseren samen met alle betrokkenen en op 
maat van elk kind en elke jongere. 
De cijfers hieronder zijn nieuw, er is dus geen ver-
gelijking met voorgaande jaren mogelijk; maar ze 
geven wel een aantal tendensen weer. 
Men vindt de weg naar de jeugdhulp. Kind & 
Gezin (regio-werking) bereikte 196.324 kinderen. 
De CLB’s namen voor 351.284 leerlingen vraag-
gestuurde actie. De CAW’s rapporteerden 6.785 
jongeren bij onthaal. 
Het laagdrempelige hulpaanbod werkt verder 
om hun gewijzigde rol in de jeugdhulp waar te 
maken. In 2014 was er een versterking van het 
rechtstreeks toegankelijke aanbod (uitbreiding 
én verschuiven van aanbod). Communicatie en 
vorming blijven ook nu belangrijk. 
Men vindt de weg naar de gespecialiseerde hulp 
via de toegangspoort. Van 1 maart tot en met 
31 december 2014 waren er 12.600 aanmeldin-
gen bij de toegangspoort. 56% jongens en 44% 
meisjes. Er zijn 48% -12 jarigen, 45% +12 jarigen 
en 7% +18 jarigen. Deze aanmeldingen kwamen 

12.600 jongeren stelden een vraag naar gespecialiseerde hulp 

vanuit alle sectoren van de integrale jeugdhulp 
(sector personen met een handicap, Kind en 
Gezin, centra voor geestelijke gezondheidszorg, 
bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, 
centra voor leerlingbegeleiding), gebruik ma-
kend van het informaticasysteem INSISTO. De 
plaatsen in de jeugdhulpverlening bleven gevuld 
(gemiddelde bezetting van 95%). Voor meer dan 
70 complexe dossiers, jongeren met meervou-
dige problemen, zijn rondetafels georganiseerd 
wanneer niet onmiddellijk gepast gecombineerd 
antwoord werd gevonden. 
Deze cijfers tonen aan dat het systeem werkt. Al 
is er – terecht – vraag naar een vereenvoudiging 
van de procedures, en ook hier naar communica-
tie en vorming. 
In crisissituaties en in situaties waar we veront-
rust zijn, weet men wat te doen in de jeugdhulp. 
4.708 aanmeldingen vanuit alle sectoren van in-
tegrale jeugdhulp hebben geleid tot crisisjeugd-
hulp voor 5.625 kinderen en jongeren. De groot-
ste groep aanmelders zijn de kinderen, jongeren 
of hun ouders de vierde grootste aanmelder, na 
jeugdrechtbank, onderwijs en politie/parket. 
De nieuwe jeugdhulp responsabiliseert elke 
hulpverlener in het omgaan met verontrusting. 
Jeugdhulpaanbieders moeten samen met hun 
team in eerste instantie zelf aan de slag met si-
tuaties van verontrusting. Ter ondersteuning van 
deze opdracht kan men advies vragen bij de On-
dersteuningscentra Jeugdzorg (1.252 anonieme 
telefonische consulten). Als een hulpverlener er 
alleen of met zijn team niet langer van overtuigd 
is dat hij de veiligheid van een kind of een jon-
gere kan waarborgen, kan hij beroep doen op 
gemandateerde voorzieningen (Ondersteunings-
centra Jeugdzorg en Vertrouwenscentra Kinder-
mishandeling) om een onderzoek in te stellen; dit 
gebeurde respectievelijk 3.009 en 543 keer. 
Voorzieningen en hulpverleners blijken bereid 
om de gewijzigde rol in verontrustende situaties 
op te nemen, men gaat bewuster om met ver-
ontrusting. Al is verdere vorming zeker nodig, net 
zoals communicatie, transparantie, sensibilisering 
en ondersteuning. Het blijkt ook nodig om stil te 
staan bij de opdracht en de rol van de gemanda-
teerde voorzieningen in dit nieuwe jeugdhulp-
landschap. 
Het kind of de jongere staat er niet alleen voor. 
Met het verdwijnen van het Comité voor Bij-
zondere Jeugdzorg, en zijn daarbij horende 
consulenten, werd gevreesd dat – bij vrijwillige 
hulpverlening – het kind of de jongere er alleen 
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zou voor staan en dat de continuïteit in de hulp-
verlening zou verdwijnen. Dit werd in het decreet 
ondervangen door een duidelijke rol en opdracht 
voor de contactpersoon-aanmelder, door de 
mogelijkheid om zich te beroepen op een ver-
trouwenspersoon en door instrumenten zoals 
cliëntoverleg en bemiddeling. Dat heeft in 2014 
geleid tot 223 keer cliëntoverleg (meer dan 90% 
in aanwezigheid van het kind, de jongere of zijn 
ouders) om hulpverlening samen te coördineren 
en 39 keer bemiddeling (waarvan 11 aangemeld 
door kinderen, jongeren of hun ouders zelf ) om 
conflictsituaties uit te klaren. 
Uit de ervaringen van gebruikers en hulpverle-
ners blijkt dat deze manier van werken nieuwe 
perspectieven opent maar dat alweer bijzondere 
aandacht moet gaan naar communicatie en 
bekendmaking. Bovendien is er een vraag naar 
een financiering om deze rollen ten volle waar te 
maken. 
Het werkt maar er is werk aan de winkel. We blik-
ken terug op een goed eerste jaar. De impact 
van integrale jeugdhulp kan moeilijk overschat 
worden: het hele jeugdhulplandschap is herte-
kend. Dergelijke omslag vraagt tijd: tijd voor elke 
hulpverlener om het in de vingers te krijgen. Ook 
vraagt het de bereidheid om te veranderen waar 

Herdenkingsconcert

‘Fons , Foens , Alfons Jansen ‘ 
Zondag 25 oktober 2015 zal de” harmonie 
Eendracht Oosterlo” in samenwerking met het 
zangkoor “Gelijkgestemd” een hulde brengen 
aan “onze Fons”. Fons, geliefd bij al zijn mede-be-
woners in Huis 32-34 en al de collega’s in Ateljee 
Hagelbos, overleed vorig jaar. Fons was alom 
tegenwoordig en was ook lid van de Harmonie 
Eendracht Oosterlo en uiteraard van het koor 
‘Gelijkgestemd.’ 
Het herdenkingsconcert zal plaatsvinden in de 
grote zaal van  MPI Oosterlo.
Startuur, momenteel nog niet duidelijk , vermoe-
delijk beginnen we om 14u00.
Het zondagscafé van onze volwassenenwerking 
dat normaal doorgaat op zondag 11 oktober 
2015, verschuift zijn datum om te kunnen aan-
sluiten op dit concert.
Wie dus graag een namiddagje muziek , zang, 
zondagscafé-taart wil en Fons  wil herdenken ,
noteer dan zondag 25 oktober in je agenda!
Verdere info volgt later…

Marc Swinnen 

nodig: het bijsturen van processen en het vereen-
voudigen van procedures. Deze remediëring is 
reeds gestart samen met alle actoren uit de be-
trokken sectoren. Samen met alle partners blijft 
Jongerenwelzijn daarnaast uitdrukkelijk inzetten 
op bekendmaking, communicatie en vorming. 
Tot slot grijpt Jongerenwelzijn deze gelegenheid 
aan om de betrokken sectoren en actoren in het 
algemeen en jeugdhulpverleners in het bijzon-
der, uitdrukkelijk te danken voor de grote inspan-
ningen van het voorbije jaar met de start van 
integrale jeugdhulp in Vlaanderen. 
De presentatie van één jaar integrale jeugdhulp 
(cijfers en ervaringen) alsook een nota hierover is 
terug te vinden op onze website www.jongeren-
welzijn.be 
Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stu-
wende kracht voor de hulp aan jongeren in een 
moeilijke leefsituatie. Meer informatie over de 
verschillende jeugdhulpvormen is te vinden op 
www.jongerenwelzijn.be.

BRON: http://wvg.vlaanderen.be/jon-
gerenwelzijn/assets/docs/persberich-
ten/2015/2015-04-22_persberichthoorzitting-en-
cijfers-integrale-jeugdhulp.pdf
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Kalender schooljaar 2015-2016

Schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni 
2015

Schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni 
2015

Zomervakantie van dinsdag 30 juni 2015 
tot en met zondag 30 augustus 2015

Leefgroepen dagopvang (Semi), 
dagbesteding GIW (geïntegreerde 
werking B-huis) en dagbesteding De 
Luwte zijn gesloten van maandag 20 juli 
2015 tot en met vrijdag 31 juli 2015

Vervangende betaalde feestdag 
Allerheiligen: maandag 20 juli 2015

Betaalde feestdag Nationale Feestdag: 
dinsdag 21 juli 2015

Leefgroep dagbesteding GIW 
(geïntegreerde werking B-huis) is 
gesloten van maandag 10 augustus 
2015 tot en met vrijdag 14 augustus 
2015

Lessen beginnen op
dinsdag 1 september 2015

Lessen beginnen op
dinsdag 1 september 2015

Facultatieve verlofdag
vrijdag 2 oktober 2015

Facultatieve verlofdag
vrijdag 2 oktober 2015

Herfstvakantie:
van maandag 2 november 2015
tot en met zondag 8 november 2015

Herfstvakantie
van maandag 2 november 2015
tot en met zondag 8 november 2015

Betaalde feestdag Wapenstilstand:
woensdag 11 november 2015

Betaalde feestdag Wapenstilstand:
woensdag 11 november 2015

Betaalde feestdag Wapenstilstand:
woensdag 11 november 2015

Leefgroepen dagopvang (Semi), 
dagbesteding GIW (geïntegreerde 
werking B-huis) en dagbesteding De 
Luwte zijn gesloten van maandag 28 
december 2015 tot en met 31 december 
2015

Kerstvakantie
van maandag 21 december 2015
tot en met zondag 3 januari 2016

Kerstvakantie
van maandag 21 december 2015
tot en met zondag 3 januari 2016

Betaalde feestdag Kerstmisvrijdag 25 
december 2015
Betaalde feestdag Nieuwjaar:  
vrijdag 1 januari 2016

Schoolbussen rijden voor BKLO-
leerlingen

Evaluatiedag
woensdag 6 januari 2016

Schoolbussen rijden voor BKLO-
leerlingen

Evaluatiedag
woensdag 13 januari 2016

Pedagogische studiedag
woensdag 27 januari 2016

Schoolbussen rijden voor BuSO-
leerlingen

Krokusvakantie
van maandag 8 februari 2016
tot en met zondag 14 februari 2016

Krokusvakantie
van maandag 8 februari 2016
tot en met zondag 14 februari 2016

Schoolbussen rijden voor BKLO-
leerlingen

Pedagogische studiedag
Nog te bepalen
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Pedagogische studiedag
woensdag 16 maart 2016

Schoolbussen rijden voor BuSO-
leerlingen

Paasvakantie
van maandag 28 maart 2016
tot en met zondag 10 april 2016

Paasvakantie
van maandag 28 maart 2016
tot en met zondag 10 april 2016

Betaalde feestdag Paasmaandag:                
maandag 28 maart 2016

O.H. Hemelvaart
van donderdag 05 mei 2016
tot en met vrijdag 06 mei 2016

O.H. Hemelvaart
van donderdag 05 mei 2016
tot en met vrijdag 06 mei 2016

Betaalde feestdag O.H. Hemelvaart: 
donderdag 5 mei 2016                         
Vervangende betaalde feestdag Feest 
v/d Arbeid:  vrijdag 6 mei 2016

Betaalde feestdag pinkstermaandag
maandag 16 mei 2016

Betaalde feestdag pinkstermaandag
maandag 16 mei 2016

Betaalde feestdag Pinkstermaandag
maandag 16 mei 2016

Pedagogische studiedag
woensdag 25 mei 2016

Schoolbussen rijden voor BuSO-
leerlingen

Schoolbussen rijden voor BKLO-
leerlingen

Evaluatiedag
vrijdag 27 mei 2016

Facultatieve verlofdag
maandag 6 juni 2016

Facultatieve verlofdag
maandag 6 juni 2016

Schooljaar eindigt op 
donderdag 30 juni 2016

Schooljaar eindigt op
donderdag 30 juni 2016

Oudercontacten:  Di 15/9/’15: 
individueel oudercontact
Do 22/10/’15: klassikaal oudercontact
Di 16/2/’16: individueel oudercontact: 
evaluatie
Do 9/6/’16: individueel oudercontact: 
evaluatie
Ma 27/6’16: overgangers BLO-BUSO

Dinsdag 29/9/'15: voor de nieuwe 
leerlingen +  transitieleerlingen+ 2de 
fase  
Do 18/2/'16 en do 25/2/'16 Di 21/6/'16 
en di 28/6/'16 
Ma 27/6/'16: overgang BLO-BuSO 

Mosselfeest: Zaterdag 17 oktober 2015 Mosselfeest: Zaterdag 17 oktober 2015

Brunchbuffet: Zondag 20 maart 2016 Brunchbuffet: Zondag 20 maart 2016 Dag van de Zorg Zondag 20 maart 2016

Zomerfeest: Zondag 19 juni 2016 Zomerfeest: Zondag 19 juni 2016 Zomerfeest: Zondag 19 juni 2016
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Klaprozen, korenbloemen, barstenvolle
goudgele aren streelden mijn gezicht.

Groengouden vliegen zoemden een gedicht.
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.

(Kees Stip - uit: Au! de rozen bloeien.)

Directie en medewerkers wensen je een fleurige zomer! 


