LEEFGROEP

W

at is BEMOK ?

Kinderen kunnen heel wat moeilijk gedrag stellen. Ze zijn
overbeweeglijk en overdreven druk.. Ze kunnen zich niet
als andere kinderen van hun leeftijd concentreren.
Sommigen zijn faalangstig. Anderen zijn eigenaardig,
bizar. Sommigen kunnen weinig frustraties verdragen,
worden gauw driftig. Anderen zijn moedeloos. Gewoon
onderwijs volgen lukt hen nauwelijks of niet.
Vaak vormen ze een ernstig probleem in het gezin. Ook in
de
vrijetijdsactiviteiten
wil
het
niet
lukken.
Deze kinderen kunnen in Bemok terecht.

BEMOK bestaat uit een school voor Buitengewoon
Basisonderwijs van het type 3 en type 9 en een
begeleidingscentrum. Tijdens school- en vakantiedagen
kunnen de kinderen er terecht.

Elke avond keren ze terug naar huis. Zo blijven de
kinderen geïntegreerd in hun vertrouwde omgeving. Voor
ieder kind wordt een individueel handelingsplan uitgewerkt
door het hele team van de school en het
begeleidingscentrum. Er wordt een therapeutisch leef– en
leerklimaat betracht waar ieder kind aanvaard wordt met
zijn probleemgedrag en tegelijk kansen en stimulansen
krijgt om te veranderen.

A

GEZINSGERICHTE SAMENWERKING
De gezinsbegeleiders
vormen de schakel tussen
ouders en Bemok.
Opname en behandeling:
hand in hand met ouders.
Er is regelmatig overleg
in Bemok of ten huize
van.

anbod

Bemok stellen we best voor als een deel van een grote
puzzel. Dit deel omvat vier puzzelstukken met elk hun
specifiek aanbod op het niveau van de klas, de
leefgroep, de therapieën en het gezin.

Alle kinderen maken deel uit van een leefgroep. In de
leefgroep gaat de begeleidende opvoed(st)er een relatie
aan met het kind waarin het accent vooral ligt op
ondersteunen en bijsturen van
sociale
vaardigheden,
emotionele
ontwikkeling,
zelfredzaamheid, spelvaardigheid en vrije tijd.

THERAPIE EN MEDISCHE BEGELEIDING

KLAS
Kleine klasgroepen
Algemene vakken
Muzische vorming
Bewegingsopvoeding
Leerlingenvolgsysteem
Socio—emotionele
ontwikkeling
Leren leren
zorg

De inhoud van het lessenpakket komt overeen met die
van het gewoon onderwijs, maar het traditioneel
klassensysteem wordt verlaten. De kinderen worden
volgens hun eigen mogelijkheden en noden ingedeeld in
kleine klasgroepjes.
De leerkracht brengt niet alleen leerstof aan, maar
begeleidt de leerlingen ook bij hun moeilijkheden. Op
deze manier proberen we maximaal om de ontwikkeling
van elk kind te bevorderen.

De ouders vinden in BEMOK partners die de zorg en de
last van hun gedragsmoeilijk kind willen delen.
Samen wordt er gezocht naar antwoorden op de
opvoedingsvragen en andere problemen die zich
aandienen.
Met de ouders wordt regelmatig de evolutie van hun kind
besproken.

De gezinsbegeleiders zijn de voornaamste verbindingspersonen tussen BEMOK en thuis.

Heel wat kinderen in Bemok hebben specifieke
moeilijkheden in hun ontwikkeling. Waar mogelijk
ondersteunen de therapeuten het klasgebeuren maar
soms overstijgen de moeilijkheden bij bepaalde kinderen
deze aangeboden zorg. Deze kinderen kunnen dan ook
individuele therapie volgen. De therapieën worden
hoofdzakelijk georganiseerd tijdens de lesuren.
Het
therapeutisch team staat onder leiding van de pedagoog.
De kinder- en jeugdpsychiater maakt deel uit van het
directieteam en is eindverantwoordelijke voor de
behandeling van de kinderen. Hij werkt niet rechtstreeks
met hen, maar wel met het begeleidingsteam.
De huisarts van Bemok komt twee keer per week langs
om de medische ontwikkeling van de kinderen op te

V

eerhuis en

k

lokhuis

BEMOK heeft twee vestigingen in dezelfde straat. Deze
liggen op wandelafstand van elkaar. In het Veerhuis
verblijven ongeveer twee derde van de kinderen, in het
Klokhuis één derde. Beide locaties beschikken over de
nodige klassen, leefkamers en therapieruimtes.

A

utivriendelijk

Voor alle kinderen organiseren we ‘zorg op maat’.
Kinderen met problemen binnen het autismespectrum
vinden in Bemok een autivriendelijk klimaat. Zo nodig
kunnen deze kinderen terecht in een autileefgroep en/of
autiklas waar bijzondere aandacht is voor hun ASSproblematiek. Samen met de ouders en het team wordt
uitgebreid overlegd hoe extra aandacht kan worden
besteed aan vaardigheden op vlak van communicatie,
sociale omgang, werkorganisatie, zelfredzaamheid, vrije
tijd, … Kinderen met ASS krijgen eveneens extra steun
bij hun emotionele, motorische en taalontwikkeling.

R

echtstreeks toegankelijke hulp

Vanuit Bemok organiseren we ook zorg voor kinderen of
jongeren die een minder intensieve ondersteuning nodig
hebben. Dit betekent dat we begeleiding (bv.
psychotherapie,
gezinsbegeleiding,
…)
of
leefgroepwerking aanbieden aan een beperkte groep
kinderen of jongeren die niet in Bemok schoollopen.
Voor deze ondersteuning is geen goedkeuring via de
intersectorale toegangspoort noodzakelijk.

G

onbegeleiding type 3 - type 9

GON staat voor ‘Geïntegreerd Onderwijs’.
Een ervaren team, gespecialiseerd in de problematiek van
kinderen met gedrags– en emotionele problemen en/of
autismespectrumstoornissen, staan in voor GONbegeleiding. Wekelijks begeleiden zij die kinderen in het
gewoon onderwijs. De begeleiding gebeurt in nauw
overleg met de ouders, het leerkrachtenteam en het CLB
van de school. Een aangepast CLB-attest (type3 of type 9)
is vereist. Ook kinderen die in Bemok school liepen
kunnen bij overstap naar het gewoon onderwijs GONbegeleiding krijgen vanuit onze school.

B

P

Begeleidingscentrum en school voor
kinderen met gedrags- en

raktisch

emotionele problemen
en/of autismespectrumstoornissen

 Elke ouder is in Bemok welkom voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. We bekijken of Bemok een
goed antwoord kan bieden op de hulpvraag die de
ouders voor hun kind stellen.
 Bij inschrijving is een attest type 3 of type 9 en een
goedkeuring van het Centrale Toegangspoort vereist.
Ouders kunnen hiervoor terecht bij een erkende
dienst, zoals een CLB.
 BEMOK is open op woensdagnamiddag en
gedurende het grootste deel van de schoolvakanties.
 BEMOK ligt aan de rand van de stad en is
gemakkelijk bereikbaar met de wagen of het
openbaar vervoer. De kinderen kunnen gebruik
maken van gratis leerlingenvervoer.

as

BAS is een thuisbegeleidingsdienst die opvoedingsondersteuning biedt aan het kind of de jongere met
gedrags- en emotionele stoornissen en zijn of haar directe
omgeving.
BAS is een samenwerkingsverband in West-Vlaanderen
tussen Bemok, Het Anker en O.C. Sint-Idesbald.

 BEMOK wordt begeleid door
VCLB Groeninge
Kasteelstraat 27 – 8500 Kortrijk

D

irectie en

C

ontact

Directie:
Rik Wemel, directeur begeleidingscentrum
Anja Uyttenhove, directeur school
Dr. Degels, kinderpsychiater
Informatie en inschrijving:
Carl Windels, verantwoordelijke sociale dienst

BEMOK
Walle 115
8500 Kortrijk
 056 21 58 37
 056 21 47 01
 begeleidingscentrum@bemok.b e
school@bemok.be



www. bemok.be

