Actieplan 2018
Huis van het Kind Nazareth

Coördinerende opdracht
Doel: Het Huis van het Kind heeft een belangrijke coördinerende opdracht (= samenwerken)
met betrekking tot alle diensten die van invloed kunnen zijn in de ontwikkeling van de kinderen
in Nazareth. Het beoogt hierbij het bestaande ondersteunende aanbod in kaart te brengen,
middels uitwisseling en dialoog, deze zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen en
eventuele hiaten of noden te signaleren.

Acties 2018
‐

Partnergroep verder ontwikkelen en evalueren

‐

Analyse van de huidige samenwerking

‐

Optimaliseren van de huidige samenwerking door alle partners door middel van
dialoog en afstemming

‐

Hiaten detecteren en aanpakken

‐

Opstellen werkdocument om de inkomende vragen te registreren

‐

Organiseren intervisiegroepen met coördinators van andere Huizen van het Kind

Onthaal
Doel: Het Huis van het Kind wil een centraal aanspreekpunt zijn voor allerhande vragen van
kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en opvoedingsfiguren. Eerste vraagverheldering,
gesprek, babbel, verdere informatie inzake het bestaande ondersteuningsaanbod en diensten
in de gemeente Nazareth of voor gerichte doorverwijzing naar meer specifiekere diensten.

Acties 2018
‐

Organiseren van (telefonisch en/of fysiek) onthaal

‐

Informatie verschaffen en gerichte doorverwijzing bieden op basis van het bestaande
aanbod

‐

Evalueren van infobrochure bij de partners

‐

Centraal aanspreekpunt kenbaar maken

‐

Algemene folder Huis van het Kind

Vormingen en activiteiten
Het Huis van het Kind stelt modaliteiten ter beschikking en is mede organisator van
(pedagogische) vormingen en activiteiten.

Acties 2018
‐

Vragen/noden inzake vorming bevragen bij gezinnen

‐

Op basis hiervan samenwerkingsverbanden zoeken voor uitwerking vorming

‐

Ter beschikking stellen lokaal, materiaal en drukwerk (bekendmaking) vorming

‐

Opmaken van een ‘vaste’ activiteitenkalender
Januari

Gemeentelijke basisschool

Februari

Week tegen Pesten

Maart

Vrije basisschool Eke

April
Mei

Week van de opvoeding

Juni

Internationale dag van het kind

Juli

/

Augustus

/

September
Oktober
November

Vrije Basisschool Nazareth

December

‐

Activiteiten organiseren met de scholen en hun oudercomité

‐

Activiteiten organiseren rond thema’s (bijvoorbeeld week tegen pesten, week van de
opvoeding, …)

‐

Activiteiten/samenkomsten organiseren specifiek gericht aan de kinderen - ouders –
partners

‐

Uitwerken van een project voor efficiëntere integratie van nieuwe inwoners met
vreemde origine

Ontmoetingsmomenten
Het Huis van het Kind organiseert zelf ontmoetingsmomenten. Ouders en hun kinderen,
ouders onderling en kinderen onderling kunnen uitwisselen met elkaar,… inzake de alledaagse
uitdagingen die de opvoeding van kinderen stellen. Het in dialoog gaan met anderen verruimt
de eigen krachten en mogelijkheden, en laat toe het eigen sociale netwerk te verbreden of
verstevigen

Acties 2018
‐

Evalueren van het ontmoetingsmoment in het BKO

‐

Evalueren van het ontmoetingsmoment georganiseerd door Reddie Teddy:
‘Speelkasteel’

‐

Organiseren van een ontmoetingsmoment voor jongeren

