De jongeren worden verwacht om 9:00u. Het
programma start om 09.15u. Tijdens het onthaal
(8.45u – 09.15u) zijn koffie, thee en chocomelk
beschikbaar.
DAGINDELING
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9u00
9u00
9u00
9u00
9u00

tot
tot
tot
tot
tot

15u50
15u50
11u50
11u50
15u50

LIGGING

ALGEMENE INFORMATIE

BEGIN- EN EINDUUR

Indien een leerling niet op het afgesproken uur
aanwezig is, worden ouders of opvoedingsverantwoordelijken verwittigd. Vandaar dat een
telefonische bereikbaarheid van ouders of opvoedingsverantwoordelijken gevraagd wordt.
De leerlingen verlaten Koïnoor niet tijdens de
middagpauze.

NAFT Koïnoor

De leerlingen voorzien hun eigen lunchpakket
op maandag en vrijdag. Op maandag brengen de
leerlingen zwem- en/of sportkleding mee en op
woensdag enkel sportkleding.

Naadloos Flexibel Traject

Schapenstraat 13, 3000 Leuven
016/58 58 30

KOSTEN
Deelname aan het time-out programma is kosteloos.
CONTACTPERSONEN
Lim Vervueren
(hoofdkoinoor@cidar.be)
Coördinator
016/58 58 30

NAFT Koïnoor
Schapenstraat 13
3000 Leuven

Het concept van de naadloze flexibele trajecten
(NAFT) sluit aan bij de ambitie een aanbod “op
maat” voor leerlingen en scholen te creëren.
NAFT biedt aan jongeren, die tijdelijk (voltijds of
deeltijds) intensieve begeleiding nodig hebben,
een maatgericht traject in functie van het opnieuw
aansluiten bij een schools traject. Het aanbod binnen dit traject is erg breed om in te spelen op de
diversiteit van de vragen. De in- en uitstroom in
de verschillende trajecten kan flexibel gebeuren.
Wat aan bod komt in een specifiek traject wordt
afgestemd op de interesses en noden van elke individuele jongere.
NAFT werkt vanuit preventief en curatief oogpunt complementair met de school. Fundamenteel
uitgangspunt is het behouden en versterken van
de band tussen school en jongere doorheen het
maatgericht traject. NAFT werkt, gelinkt aan concrete leerlingcases, ook aan ondersteuning van
leerkrachten, voorbereiding op herinstap van de
jongere, methodische ondersteuning in het werken
met ‘uitdagende’ klasgroepen…

CONTACT

OVER NAFT

Korte Time-Out trajecten Onderwijs Welzijn in
de provincie Vlaams-Brabant, gaan Arktos, Groep
Intro en Koïnoor samen het engagement aan om
in te staan voor naadloze flexibele trajecten in
Vlaams-Brabant.

Arktos Vlaams-Brabant
Glasblazerijstraat 57
3000 Leuven
Lin Van Den Hove
lvandenhove@arktos.be
016/23 80 07
0488/76 40 80

Charles Parenthéstraat 28
1070 Brussel
An Van Caekenberghe
an.vancaekenberghe@groepintro.be
025/58 18 80
0472/80 02 68

Vanaf de ronde tafel betrekt NAFT de context actief bij het begeleidingstraject vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid.
Het CLB vormt de brug van onderwijs naar het
flexibel traject. In samenspraak met het team NAFT
staat het CLB in voor (aspecten van) de begeleiding
van de jongere.

NAFT Koïnoor

Naadloos Flexibel Traject

Schapenstraat 13, 3000 Leuven
016/58 58 30

