
MOBIELE BEGELEIDING

Mobiele begeleiding speelt in op de vraag van het gezin, de
school en/of de kinderopvang. Samen gaan we op zoek naar
wat het kind nodig heeft en bepalen we de inhoud van de
ondersteuning. We bieden praktische hulp in het gezin en
ondersteunen de opvoeding door gesprekken met de ouders.
Ook ondersteuning en praktische begeleiding in de klas of
(buitenschoolse) kinderopvang is mogelijk. We stellen
inclusieve trajecten op in het gewoon onderwijs of de
kinderopvang om maximale slaagkansen te realiseren. 
Dit doen we steeds in nauwe samenwerking met ouders,
leerkrachten, onthaalouders en/of andere betrokken
hulpverleners. 

De begeleiding op school of in de kinderopvang kan
gecombineerd worden met begeleiding thuis. 

Wat?

Praktisch

Voor jonge kinderen tussen 0 en 13 jaar met een
ontwikkelingsvertraging of (een vermoeden van)
verstandelijke beperking en hun thuissituatie, de
betrokken kinderopvang en/of de (kleuter)school.

Interesse in ons aanbod? 
Contacteer ons voor meer informatie.
Adres: De Parel, De Zilten 50A, 8800 Roeselare
Tel.: 051/26.43.00
E-mail: mobiel.deparel@sint-idesbald.broedersvanliefde.be
Contactpersoon: Lore Goudesone

Communicatie
Taalontwikkeling stimuleren
Visualisaties en pictogrammen
SMOG

Emotionele ontwikkeling
Sociale vaardigheden
Zelfredzaamheid & zindelijkheid
Eten
Belonen & straffen
Routines & rituelen
Grenzen stellen 
Slaapproblemen
Spelontwikkeling & vrijetijdsbesteding

We hebben expertise in verschillende opvoedingsthema's: 

Info

Kostprijs
€5,34 per begeleiding (van 2u)

0-7 jaar: 30u/j gratis (school/opvang)
Regio: 30 km rond Roeselare 
Duur: maximaal 3 uur/week 

Thema's

Wie?



Communicatie
Taalontwikkeling stimuleren
Visualisaties en pictogrammen
SMOG

Emotionele ontwikkeling
begeleiding bij lezen, rekenen en schrijven
Sociale vaardigheden
Zelfredzaamheid & zindelijkheid
functioneel werken
Belonen & straffen
Routines & rituelen
Grenzen stellen 
Spelontwikkeling & vrijetijdsbesteding

We hebben expetise in: 

Interesse in ons aanbod? 
Contacteer ons voor meer informatie.
Adres: De Parel, De Zilten 50A, 8800 Roeselare
Tel.: 051/26.43.03
E-mail: a.dejonghe@arkorum.be
Contactpersoon: Ann Dejonghe

Wat?

Praktisch

Voor jonge kinderen tussen 2,5 en 13 jaar met een
gemotiveerd verslag T2 (2u/week) of een verslag T2
(5,5 u/week ondersteuning) die in het gewoon
onderwijs ingeschreven zijn.

Info

instellingsnr. in te geven in DISCIMUS : 26716
samenwerkingsverband regio West-Vlaanderen
duur:  5,5u/week (verslag) 

   2u/week (gemotiveerd verslag)

Thema's

Wie?
ONDERSTEUNINGSNETWERK T2

Wanneer ouders kiezen voor een inclusief traject dan biedt
een leerkacht of therapeut uit de Parel ondersteuning in het
gewoon onderwijs.
Samen met alle betrokkenen worden de doelstellingen van de
begeleiding opgesteld. De ondersteuner neemt actief deel aan
het klasgebeuren en doet aanpassingen naar het kind met een
verstandelijke beperking.


