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Leefgroep Leefgroep Tilda en Pilar 

Fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Nr 1:  Vrije 
Tijd 

GEEN vrije tijd 
 
Opmerking1 :  Jongere kan wel 
mee op buitenactiviteit met de 
leefgroep 

Opmerking 2: Jongere kan wel 
buiten de voorziening als gevolg 
van haar oriëntatieopdracht  

A) VT aanbod Luein: 
Uitoefenen zinvolle 
vrijetijdsbesteding (voorbeeld: 
hobby, sport, vrijwilligerswerk, …) 
is mogelijk in de week 

A) VT aanbod Luein: 
Uitoefenen zinvolle 
vrijetijdsbesteding is mogelijk  
in de week 
 
B) VT verbonden aan school:  
Mogelijkheid tot vrij invullen VT na 
de school. 
1 moment met keuze uit  
MA, DI, DO, VR: tot 18.30 uur OF 
WOE: tot 15.00 uur  

Opmerking: Voor wie lang onderweg 
is van en naar de school, en het 
onmogelijk is deze vrije tijd te 
nemen, is er de mogelijkheid tot het 
nemen van vrije tijd van anderhalf 
(dit is 1 ½ uur) in de week 

C) VT tijdens grote vakantie:  
1 moment van 3 uur VT te 
bespreken met team. 

 
 

A) VT aanbod Luein: 
Uitoefenen zinvolle 
vrijetijdsbesteding is mogelijk  
in de week 
 
B) VT verbonden aan school:  
Mogelijkheid tot vrij invullen VT na 
de school. 
2 momenten met keuze uit  
MA, DI, DO, VR: tot 18.30 uur EN 
WOE: tot 15.00 uur  

Opmerking: Voor wie lang onderweg 
is van en naar de school, en het 
onmogelijk is deze vrije tijd te 
nemen, is er de mogelijkheid tot het 
nemen van vrije tijd van drie uur in 
de week 

C) VT tijdens grote vakantie:  
2 momenten van telkens 3 uur VT te 
bespreken met team. 

D) VT weekend: 
1 of 2 blokken van telkens 2,5 uur 
op ZAT VM en/of ZON VM  
of ZAT NM (2 blokken - 5 uur)  



             
 

 

Nr 5: 
Internet 

GEEN internetmogelijkheden ½ uur internetmogelijkheid (+ 
extra indien noodzakelijk 
schoolgebruik)  

½ uur internetmogelijkheid (+ extra 
indien noodzakelijk schoolgebruik) 

1 uur internetmogelijkheid (+ extra 
indien noodzakelijk schoolgebruik) 

Nr 6: 
Kameruur 

- 13.15 tem 14.00 uur  
- 17.30 tem 18.30 uur 

- 13.15 tem 14.00 uur  
- 17.30 tem 18.30 uur 

Indien schoolgaan: Kameruur 
vervalt tenzij jongere in Luein 
aanwezig is 
 
Opmerking: Nakijken school taken,  
agenda en schoolwerk gebeurt op 
de kamer  

GEEN verplicht kameruur, kameruur 
kan wel op vraag van jongere zelf 
op de voorziene uren.  
 
 

 
Opmerking: Nakijken school taken,  
agenda en schoolwerk gebeurt op 
de kamer 

GEEN verplicht kameruur, kameruur 
kan wel op vraag van jongere zelf 
op de voorziene uren. 
 
 
 
 
Opmerking: Nakijken school taken,  
agenda en schoolwerk gebeurt op 
de kamer 

Nr 7: 
Bezoeken 

Bezoek enkel BINNEN ons 
centrum  

Bezoek binnen en buiten ons 
centrum 

Bezoek binnen en buiten ons 
centrum 

Bezoek binnen en buiten ons 
centrum 
Mogelijkheid tot meermaals bezoek 
van één persoon per week 

Nr 2:  GSM  - 17.30 tem 18.30 uur 
 

- 13.15 tem 14.00 uur 
- 17.30 tem 18.30 uur (los van 
momenten schoolgaan en VT) 

- 13.15 tem 14.00 uur  
- 17.30 tem 18.30 uur (los van 
momenten schoolgaan en VT) 
- 20.00 tem 21.00 uur 

- 13.15 tem 14.00 uur  
- 17.30 tem 18.30 uur (los van 
momenten schoolgaan en VT) 
- 20.00 tem 21.00 uur 

Nr 3: 
School 

GEEN school of dagbesteding, 
activiteiten binnen Luein 

Jongere MAG naar school of mag 
een dagbesteding invullen 

Jongere MOET naar school  kunnen 
of een dagbesteding hebben, met 
uitzondering van de grote vakantie. 
Tijdens de grote vakantie vervalt de 
verplichte voorwaarde van een 
dagbesteding om in fase 3 te 
kunnen verblijven   

Jongere MOET naar school kunnen 
of een dagbesteding hebben, met 
uitzondering van de grote vakantie. 
Tijdens de grote vakantie vervalt de 
verplichte voorwaarde van een 
dagbesteding om in fase 4 te 
kunnen verblijven   

Nr 4: 
Roken 

9 vaste rookbeurten, Luein houdt 
sigaretten bij 

9 vaste rookbeurten, Luein houdt 
sigaretten bij (los van momenten 
schoolgaan, bezoek en 
buitenhuisactiviteiten) 

9 vaste rookbeurten, Luein houdt 
sigaretten bij (los van momenten 
schoolgaan, bezoek en 
buitenhuisactiviteiten) 

9 vaste rookbeurten, Luein houdt 
sigaretten bij (los van momenten 
schoolgaan, bezoek en 
buitenhuisactiviteiten) 



             
 

 

Nr. 8: 
Volgkaart - 
individueel 
schema 

Individueel schema staat vast, 
los van de afspraken en bezoeken 
binnen ons centrum.  

Individueel schema kan aangepast 
worden met bezoeken en aanbod 
VT Luein 
Een begeleid(st)er is 
verantwoordelijk voor het 
ondertekenen van de algemene 
volgkaart 

Individueel schema kan aangepast 
worden met bezoeken, aanbod VT 
Luein, VT school en VT weekend. 
Een begeleid(st)er is 
verantwoordelijk voor het 
ondertekenen van de algemene 
volgkaart 

Individueel schema kan aangepast 
worden met bezoeken, aanbod VT 
Luein, VT school en VT weekend. 
De jongere is zelf verantwoordelijk 
voor het ondertekenen van de 
algemene volgkaart  

 


