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CKG LENTEKIND 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpverleningsaanbod 

Opvang Mobiele 
Begeleiding 

Ambulante 
Training 

• Residentiële opvang  
+ begeleiding  

• Crisisopvang 
 

• Thuisbegeleiding 
• Babymobiel 
• Positief en Verbindend 

Opvoeden 
• (T)huiswerkbegeleiding 
• Ouderschap bij scheiding  

 

• Positief en Verbindend 
Opvoeden  
(groepstraining ouders) 

• Okido  
(groepstraining ouders + kind) 

 



(T)huiswerkbegeleiding 

 Begeleiding aan huis  

 

 Eén huisbezoek per week (gemiddeld 1 uur) 

 

 Voor ouders en kinderen (6 tem 12 jaar) 

 

 Kostprijs: gratis 

 



(T)huiswerkbegeleiding 

• We gaan met ouders en kinderen aan de slag rond: 

- Het creëren van een goede leeromgeving voor je kind. 

 

- Zoeken naar een goede planning en aanpak van het 
huiswerk.  

 

- Zoeken naar een positieve manier om je kind te 
ondersteunen bij het huiswerk. 

 

- Afstemming met de school. 

 

 Geen bijles 



(T)huiswerkbegeleiding 

• Hoe aanmelden? 

• Ouders kunnen ons zelf bellen of mailen met hun 
vraag.  

 

• Andere diensten kunnen gezinnen ook naar ons 
doorverwijzen.  

 

 

 

• Contacteer ons gerust! Elke vraag kan! 









Ouderschap bij scheiding 

 Begeleiding aan huis  

 

 Eén huisbezoek per week (gemiddeld 1 uur) 

 

 Voor gezinnen met kinderen tussen 0-12 jaar die zich in een fase 
van scheiding bevinden (begin-tijdens-erna) 

 

 Kostprijs: gratis 

 

 



Ouderschap bij scheiding 

 Stilstaan bij de invloed van een scheiding op kinderen, het 
ouderschap, de omgeving, … 

  

 Streven naar een positief ouderschap en welbevinden van de 
kinderen 

 

 Ondersteund door informatie, wordt er gewerkt aan het 
(verbindend) communiceren tussen ouders en hun kind.  

 

 



GEMIS 

Nieuwe partner 
strijd 

Netwerk 
van 
mezelf 

spanningen 

Veranderingen 
voor het kind 

Vragen van 

mijn kind 

beantwoorden 

praten over gevoelens of emoties 

de wissel van de ene naar de andere ouder 



Dit is voor mij 
erg belangrijk 

Hier wil ik meer 
informatie over 

Hier wil ik eerst 
nog iets over 
vertellen 

Hier wil ik graag 
nog aan werken 

Dit hou ik graag 
voor mezelf 



Een voorbeeld …  
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