Tot slot.
Een leerproject is geslaagd als je….
… voldoende inzet en motivatie toont.

… steeds stipt aanwezig bent.

… je aan de groepsafspraken houdt.

… aan jouw eigen doelstelling werkt.
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Leerproject
De Groep

Wat?
Je bent

Hoe?
De kracht van de …. groep.

tussen 12 en 18 jaar oud ...
en in moeilijkheden geraakt omdat je over
een grens ging ...
en dat weet je …

Je moet
daarom voor de jeugdrechter verschijnen en die
heeft beslist dat je een leerproject moet volgen.
In jouw geval werd samen gekozen om aan te
sluiten bij “De Groep”.
In “De Groep” hebben we het over jezelf en
over omgaan met anderen. Er wordt niet over
jouw feiten gesproken. Dit gebeurt wel in de
bijhorende individuele gesprekken.

Tijdens de kennismaking beslissen we samen
met jou of je aansluit bij “De Groep”. Nadien
volgt een kort maar krachtig traject: 5 sessies
van 3 uur. Hierin ga je samen met een 6-8 tal
jongeren en 2 begeleiders aan de slag. Er zijn
ook 5 individuele gesprekken van telkens 1 uur.
Deze gesprekken worden gespreid over de
begeleidingsperiode die 2 à 3 maanden duurt.

… leren doe je niet alleen …
In “De Groep” werken we op een actieve
en creatieve manier. De nadruk ligt op het
samen doen en leren. Er wordt stilgestaan
bij jouw eigen houding, de manier waarop je
communiceert met anderen, wat jouw
sterktes en valkuilen zijn, …
Het doel is jezelf beter te leren kennen en
zo willen we vermijden dat je opnieuw in
moeilijkheden komt.

Goed om
weten.
Elke jongere is anders, dus krijgt elke jongere
een andere begeleiding. Samen met jou gaan
we dus ook een aantal individuele doelstellingen
opstellen. We werken dus samen aan wat jij
belangrijk vindt.
De begeleider heeft beroepsgeheim: dat wil
zeggen dat je aan je begeleider informatie kan
toevertrouwen die deze aan niemand mag
doorvertellen zonder jouw toestemming. Enkel
wanneer jij of anderen rondom jou gevaar lopen
wordt hier een uitzondering op gemaakt. Ook in
de groep worden hierover afspraken gemaakt.

