“Steeds opvangmogelijkheid”

Zin in een vrijblijvend bezoek?
Om al uw vragen te kunnen beantwoorden kunt

De Lovie is een open huis en sluit nooit zijn deuren. Er is dus
steeds mogelijkheid tot opvang, begeleiding en verblijf. Alle
weekends, alle vakanties, 24u op 24u en 365 dagen per jaar
staan we voor u klaar. Ook als u in weekends of vakanties
problemen ervaart met uw zoon of dochter kijken we samen
voor een passende oplossing.

“Samen groeien naar
een mooie toekomst”
Alle kinderen worden groot. In De Lovie bouwen we niet enkel
een degelijke en warme zorg uit voor vandaag. We kijken uit
naar morgen en gaan samen tijdig op zoek naar de dienstverlening die uw zoon of dochter nodig zal hebben als hij of zij
groot zal zijn.

“Een degelijke en
uitgebreide omkadering”
De Lovie heeft een uitgebreide en gespecialiseerde omkadering. Naast de huisarts, de tandarts, de geneesheerspecialisten, therapeuten, het ortho-agogisch team, ... is
er altijd een verpleegkundige aanwezig. Zo is er steeds
dadelijk hulp bij kleine of grotere kwaaltjes.

u steeds een bezoekje brengen aan De Lovie. We
staan u graag te woord en maken een uitgebreide
rondleiding doorheen de leer- en leefwereld van onze
jongeren. U kunt terecht bij

• Françoise Dewulf, sociale dienst verblijf
francoise.dewulf@delovie.be
• Koen D’hondt,
sociale dienst school en dagbegeleiding
koen.d’hondt@delovie.be
• Annemie Notte en Nancy Prinsier,
verantwoordelijken dienstverlening jongeren
annemie.notte@delovie.be
nancy.prinsier@delovie.be
• Peter Van Damme, schooldirecteur
directie@schoolvandelovie.be
De Lovie
krombeekseweg 82, 8970 Poperinge
tel: 057 33 49 65
www.delovie.be
School van De Lovie
tel: 057 33 49 69
www.schoolvandelovie.be

De Lovie
warme en
deskundige
ondersteuning
voor jongeren
met een
verstandelijke
beperking

De Lovie, warme en deskundige
ondersteuning voor jongeren met
een verstandelijke beperking,
samen op weg naar een
boeiende toekomst.
Alle ouders willen hun kinderen een mooie toekomst
bieden. Als je kind kampt met een verstandelijke
beperking zijn hulp en ondersteuning in de tocht naar
die toekomst meer dan welkom. In De Lovie ben je
hiervoor aan het juiste adres. De Lovie bouwt zorg en
onderwijs uit voor jongeren met een verstandelijke
beperking en dat doet De Lovie al meer dan 50 jaar
met hart en ziel. We koppelen een rijke traditie, een
ruime ervaring aan hedendaagse inzichten en innovatieve ontwikkelingen. De vragen en de wensen van de
jongere en hun ouders staan hierbij voorop.

Zorg op jouw maat, een waaier van
ondersteuningsmogelijkheden
Naast degelijk onderwijs kan je kind nood hebben aan
een bredere of speciﬁeke ondersteuning. Ook het gezin
waar de jongere opgroeit, kampt soms met vragen.
Daarom zetten we even onze mogelijkheden tot ondersteuning op een rijtje.

“Een deugddoende babbel, samen
zoeken naar handvatten om het
zowel thuis als in De Lovie beter
aan te pakken.”
Tijdens het onthaaluurtje op maandag kan je steeds bij
leerkrachten, een begeleider of de gezinsbegeleidster
terecht voor een kopje kofﬁe, een babbel of een

gerichte vraag. Bij speciﬁeke vragen naar ondersteuning of bij
opvoedingsvragen kijken we in De Lovie bij wie van ons multidisciplinair team je het best terecht kan zodat je vlug en
discreet geholpen wordt.
Tijdens rapportbesprekingen, evolutiebesprekingen staan we
samen stil bij hoe we de toekomst van jouw kind nog beter kunnen voorbereiden. Als partners zijn we bezorgd voor het welzijn
van uw zoon of dochter.

“We houden je graag op de hoogte”
Vier maal per jaar lees je alles over De Lovie in Antenne, ons
huistijdschrift. Een kijkje in ‘Spalier op een kier’ vertelt je over
het schoolgebeuren. Het contactboekje bevat praktische en
leuke weetjes.
De websites www.delovie.be en www.schoolvandelovie.be
pakken uit met klein en groot nieuws. Bij het afhalen en
binnenbrengen van uw zoon of dochter wordt er tijdens het
onthaal van alles besproken. Heb je een vraagje of opmerking,
je kunt ons steeds bellen. De Lovie heeft steeds een luisterend
oor, onze receptie is 24u op 24u bemand en geeft je vraag of
opmerking zo vlug als mogelijk door aan de persoon die je wilt
bereiken.

”Er even tussen uit”
Een aantal leerlingen slaapt altijd thuis. Soms kan de nood
tot logeren of een weekendje opvang opduiken. Geen nood,
we kijken dan samen hoe we deze korte opvang kunnen
organiseren.

“Een boeiend activiteitenpakket en
een vakantiewerking om
naar uit te kijken”
Na 16u is er in de leefgroepen wel altijd iets te beleven; een ﬁetstochtje, de natuur rondom ons verkennen, zwemmen, een uitje naar stad, even winkelen,
muziek beleven, gezellig kokkerellen,.. teveel om op te
noemen. In alle schoolvakanties staan we borg voor
aangename en toffe activiteiten. Het luchtbed, de sherborneruimte, gocartrijden, een tochtje met de koets, een
daguitstap, even winkelen,... we maken hun en jouw
droomvakantie waar.

“Verblijf in het groen of
in een bruisende stad”
Een aantal leerlingen verblijft op De Lovie. Zij vinden
een tweede thuis in een voor hen aangepaste
woning samen met andere jongeren. Drie leefgroepen
zijn gelegen op het woonpark van De Lovie. De rust en
de ruimte zijn er fantastisch. Eén woning vind je terug
in de stad. Op een steenworp van de bibliotheek, het
zwembad en de markt.

“Zorg en onderwijs op maat”
De behoeftes van de jongere staan centraal. We kijken,
indien nodig, voor een individueel leer- en leefklimaat
volledig op maat van de jongere. Door de ligging van de
leefgroepen én de nauwe samenwerking tussen school
en de woonentiteiten is een flexibele woonondersteuning én een ﬂexibel schoolaanbod (in tijd én in aard van
ondersteuning en vorming) van en voor de leerling
mogelijk.

