Bijzonder Jeugdwerk

Dagbesteding
Voorbereiding op school, stage of werk
Jouw zoon of dochter heeft problemen en gaat misschien al een
tijdje niet meer naar school. Als ouder heb je daar veel zorgen
over. Wat nu? Met dagbesteding helpen we je kind om weer
actief te worden en gemotiveerd te raken voor de toekomst.
Interesse? Kom gerust eens kijken op het agrarisch zorgbedrijf
van Bijzonder Jeugdwerk in Deurne.
Wat gaat je kind doen?
Bij agrarisch zorgbedrijf d’n Hof kan je kind van alles doen: groenten
verbouwen, planten stekken, hout kappen, bomen rooien, grond
bemesten, paden aanleggen, dieren verzorgen, noem maar op. Je kind
is veel in de buitenlucht bezig, wat helpt om ‘het hoofd’ tot rust te
brengen. Voor de afwisseling kan je kind ook meedoen aan clubjes op
het gebied van sport, muziek en creativiteit.
Waarom
Bij dagbesteding staat plezier, succes en zelfvertrouwen centraal. Je
kind ontdekt weer waar het goed in is. En nog belangrijker: wat het leuk
vindt. Maar dagbesteding is méér dan alleen lekker bezig zijn. Met
dagbesteding bereiden we je kind stap voor stap voor op de toekomst.
Het doel is dat je kind over een tijdje (weer) naar school, stage of werk
gaat en daar ook gemotiveerd voor is.
Voor jongeren
Dagbesteding is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 19 jaar.
Dagbesteding op maat
Je kind krijgt bij ons een dagbesteding op maat. We maken een
programma dat jouw kind goed kan volhouden en waarin het plezier en
succes heeft. We kijken altijd naar wat bij jouw kind past.
De werkleermeester maakt samen met jouw kind een plan, in overleg
met de orthopedagoog. Daarin staan de leerdoelen. We begeleiden je
kind om die doelen te halen.
Wat kan jouw kind bij ons leren:

agrarisch werk doen;

dieren verzorgen;

een dagritme opbouwen;

plezier hebben in werken;

zich houden aan werktijden;

samenwerken met anderen;






verantwoordelijkheid nemen;
succeservaringen opdoen;
meer zelfvertrouwen krijgen;
solliciteren en zichzelf presenteren.

Hoe lang
Samen spreken we af hoeveel weken of maanden je kind bij ons
doorbrengt. En hoeveel dagdelen per week. Het agrarisch zorgbedrijf is
van maandag t/m vrijdag geopend, ook in de schoolvakanties. De
dagbesteding is eventueel ook te combineren met school.
Waar
Het agrarisch zorgbedrijf ligt op het terrein van Vreekwijk,
Mr. De Jonghlaan 4 in Deurne.
Persoonlijke begeleiding van jouw kind
De werkleermeester begeleidt jouw kind persoonlijk. Hij zorgt dat je
kind zich op zijn gemak voelt en helpt je kind om zijn/haar talenten te
ontwikkelen. De werkleermeester is pedagogisch geschoold en
vakbewaam op agrarisch gebied. Hij werkt ook mee op het land.
Betrokkenheid van de ouders
Als ouder ben je op verschillende manieren betrokken bij de
dagbesteding van je kind. Je bent aanwezig bij het intakegesprek en je
wordt uitgenodigd voor ouderavonden. Tussendoor houden we je
telefonisch of via mail op de hoogte van de vorderingen van je kind.
Na afloop
Na afloop van de dagbesteding gaat jouw zoon of dochter (weer) naar
school, stage lopen of werken. De werkleermeester helpt jouw kind om
een passende vervolgroute te vinden.
Aanmelding
Wil je meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op,
tel. 0493 – 312589.
Vergoeding
Wil je weten of de dagbesteding en/of het vervoer wordt vergoed?
Neem dan contact op met je gemeente. Je hebt een verwijsbrief nodig
van de huisarts of hulpverlener. Jouw kind kan ook deelnemen aan de
dagbesteding als het tijdelijk bij Bijzonder Jeugdwerk verblijft.

