NAFT
Naadloos Flexibel Traject
Onze missie:

De schoolloopbaan is een cruciale fase in het leven
van jongeren en jongvolwassenen. Hier worden
ervaringen voor het leven opgedaan. Wij willen geen
mens en talent verloren laten gaan. Daarom geven
we jongeren zoveel mogelijk kansen om met de juiste
kwalificaties en vaardigheden de schoolbanken te
verlaten.

Daarom is er NAFT!

Met herstelgerichte trajecten - individueel of in groep
- versterken we leerling én school en de band tussen
beide. We doen dat overal in Vlaanderen en Brussel
in samenwerking met het CLB en onderwijspartners.

Ontdek hier ons aanbod ->->->

Groep INTRO School

TRAJECT COACHES
Febe Vercruysse

Vaste coach regio Houtland
Febe.vercruysse@groepintro.b
e
0473/84 64 80

Isabelle Huyvaert

Ondersteunende coach regio
Houtland
sabelle.huyvaert@groepintro.be
0473/53 21 65

Jolien Bral

Vaste coach regio Houtland
Jolien.bral@groepintro.be
0493/51 91 37

Kris Comeyne

Ondersteunende coach regio
Houtland
Kris.comeyne@groepintro.be
0479/85 15 40

KLASTRAJECT
SAMEN
RICHTING
GROEI
Samen met medewerkers, partners
en bedrijven maken we bij
Groep INTRO werk van persoonlijke

VOOR WIE
Klasgroepen waarbij er nood is om rond deze thema’s aan de slag te gaan:
Groepsdynamica
Pesten
Attitudevorming in klas
Omgaan met feedback
Positieve omgangstaal met elkaar en leerkrachten

DOELSTELLING

groei. Een inclusieve samenleving
is hierbij ons doel.

Via een klasbegeleiding willen we bijdragen aan een positief en verbindend klas- en schoolklimaat:

We doen dit via tewerkstelling,

Voorkomen dat negatieve dynamieken uit de hand lopen.

vorming, coaching en advies.

We versterken zowel de klasgroep als de leerkracht om samen verder aan de slag te gaan met de
benoemde krachten en klachten.
We formuleren werkpunten, reiken handvaten en kaders aan om het schooljaar op een positieve manier

Groep INTRO vzw
Parentéstraat 6
1070 Brussel
RPR Brussel
T +32 (0)2 242 85 43
info@groepintro.be

Volg ons op:
www.groepintro.be

verder te zetten. We doen dat met een gratis handleiding voor leerkrachten bij afronding

HOE
Een klasbegeleiding is een traject op maat van de klas of school. Voorafgaand aan de effectieve
begeleiding proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klas. Dit doen we aan de hand
van gesprekken of vragenlijsten (met schoolteam, leerlingen, leerkrachten) en klasobservaties.
We gebruiken een combinatie van actieve opdrachten, theoretische kaders, gesprek en reflectie in de
klasgroep. Dit gebeurt steeds op maat (zowel qua inhoud als duur).

SAMEN
RICHTING
GROEI

individuele
begeleiding
VOOR WIE
Je merkt dat je af en toe nood hebt aan een goed gesprek met

Samen met medewerkers, partners

een individuele begeleider (zowel voor vragen over school als rond je welzijn).

en bedrijven maken we bij

Je bent regelmatig afwezig op school of maakt een afwezige indruk in de klas.

Groep INTRO werk van persoonlijke
groei. Een inclusieve samenleving

DOELSTELLING

is hierbij ons doel.
We doen dit via tewerkstelling,
vorming, coaching en advies.

In kaart brengen welke obstakels en drempels het je moeilijk maken om aansluiting te vinden op school.
Je kent je werkpunten en weet hoe je ze kan aanpakken.
Je wordt versterkt om je problemen zelf in handen te nemen.

Groep INTRO vzw

HOE

Parentéstraat 6
1070 Brussel
RPR Brussel
T +32 (0)2 242 85 43

De inhoud en intensiteit van een coaching is steeds op maat en in samenspraak met de
jongere. Coaching kan doorgaan op school of bij Groep INTRO. Daarnaast werken we ook aanklampend en
laagdrempelig. We doen huisbezoeken waar nodig.

info@groepintro.be

Via individuele gespreksmethodieken denken we samen na over wat je nodig hebt om verder te kunnen.
Volg ons op:
www.groepintro.be

Hierbij betrekken we ook zoveel mogelijk belangrijke actoren (leerkrachten, ouders, consulent, hulpverlening,
...) die een positieve invloed kunnen hebben op je traject.

>Forward>
SAMEN
RICHTING
GROEI

VOOR WIE
Je bent niet altijd tevreden over hoe je op bepaalde zaken reageert.
Je beseft dat je je gedrag kan aanpassen en wil hier samen met ons aan werken.
Je hebt nood aan een break op school in combinatie met intensieve begeleiding.
Je hebt zin om dit samen met een groep te doen.

Samen met medewerkers, partners
en bedrijven maken we bij
Groep INTRO werk van persoonlijke

DOELSTELLING

groei. Een inclusieve samenleving
is hierbij ons doel.

Zorgen voor ademruimte, voor even weg van school.

We doen dit via tewerkstelling,

Bewust worden van je eigen communicatiestijl en gedrag, en het effect hiervan

vorming, coaching en advies.

op anderen en jezelf.
Zorgen voor een duurzame en positieve verandering in je omgang met anderen.
Versterken van je weerbaarheid.
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HOE
Forward heeft een kernperiode van twee weken. Tijdens deze periode werken we in groepsactiviteiten en
individuele momenten aan ons vooropgestelde doel. Tijdens de eerste week ligt de focus op kennismaking
en groepsvorming. In de tweede en derde week gaan we aan de hand van vorming en individuele
begeleiding actief aan de slag met je werkpunten.

SAMEN
RICHTING
GROEI
Deze module wordt gegeven door

>Forward>
VOOR WIE
Jongeren uit de eerste, tweede en derde graad.

tde verschillende trajectcoaches.
Iedere jongere wordt toegewezen

DOELSTELLING

aan een coach waar ook zijn/haar

Een rustmoment van twee weken lang voor de jongere, klas en school. De focus ligt

individuele proces wordt opgevolgd.

sociale vaardigheden, attitude en zelfinzicht. Daarbij komen volgende thema's aan bod:
Omgaan met feedback, omgaan met grenzen, zelfreflectie, communicatie, grensgedrag,
omgaan met agressie en kwaadheid, assertiviteit, weerbaarheid,... Op de woensdagen

Locatie:
Cultuurcentrum de Brouckere

zijn er terugkomdagen op school, waarbij de leerlingen de tijd en ruimte krijgen om
opdrachten en/of toetsen in te halen.

Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout

DATA
Week 1: 15 november - 19 november (woensdag terugkomdag op school)
Week 2: 22 november - 26 november (woensdag terugkomdag op school)

Aanmelden voor Forward kan enkel via
het CLB en de aanmeldingstool.

herstel
SAMEN
RICHTING
GROEI

VOOR WIE
Een conflict liep uit de hand.
Er is nog communicatie en herstel mogelijk.
Er is nood aan een neutraal persoon om het vertrouwen te herstellen.

Samen met medewerkers, partners
en bedrijven maken we bij
Groep INTRO werk van persoonlijke

DOELSTELLING

groei. Een inclusieve samenleving
is hierbij ons doel.
We doen dit via tewerkstelling,
vorming, coaching en advies.

Doorbreken van de conflictcyclus.
Communicatie en verbinding tussen actoren terug herstellen.
Maken van afspraken en streven naar een duurzaam herstel.
Kansen op kwalificatie van de leerling herstellen of intact houden.
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HOE
Aan de hand van herstelgerichte benadering worden eerst verkennende en nadien ook
bemiddelingsgesprekken gevoerd. Opmerking: bij alle betrokken partijen moet er een vorm van
bereidwilligheid zijn om in gesprek te gaan, minstens met een externe begeleider.

SAMEN
RICHTING
GROEI

school
ondersteuning
VOOR WIE
Leerkrachten die stil willen staan bij het eigen functioneren naar
aanleiding van een concrete case met leerling of klas.

Samen met medewerkers, partners

Scholen die een specifieke ondersteuning wensen bij
- de uitbouw van een bepaald themabeleid (taalbeleid, pestbeleid, ...);

en bedrijven maken we bij

- het installeren van een specifieke werkvorm;

Groep INTRO werk van persoonlijke

- het leren kennen van theoretisch/pedagogische kaders die inspelen op

groei. Een inclusieve samenleving

een verbindend schoolklimaat.

is hierbij ons doel.
We doen dit via tewerkstelling,
vorming, coaching en advies.
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DOELSTELLING
Scholen en leerkrachtenteams voelen zich ondersteund in de moeilijkheden die ze ervaren.
Scholen en leerkrachtenteams voelen zich, door de aangereikte tools, versterkt om hier zelf verder
mee aan de slag te gaan.

HOE
Schoolondersteuning vertrekt steeds vanuit een specifieke ondersteuningsvraag rond een traject met
leerling of klas. We werken met andere woorden vanuit de praktijk en niet enkel vanuit visie of beleid.
Een traject is steeds op maat van school of van een specifieke leerkracht.

SAMEN
RICHTING
GROEI

NAFT basic info
AANMELDING
Na een indicatiestelling wordt de aanmelding steeds door het CLB - meldpunt gedaan.

Samen met medewerkers, partners
en bedrijven maken we bij
Groep INTRO werk van persoonlijke
groei. Een inclusieve samenleving

We weten ook graag wat er wel nog goed gaat of welke positieve elementen nog aanwezig zijn.
Na een gezamenlijke vraagverheldering en trajectbepaling starten we het traject op.
In functie van duurzaamheid betrekken we ook leerkrachten en school bij het traject. We vragen van
iedere betrokkene een vorm van engagement.

is hierbij ons doel.
We doen dit via tewerkstelling,

TRAJECTVERLOOP

vorming, coaching en advies.

Een traject kan uit één of meerdere van bovenstaande componenten bestaan.
We evalueren na minstens 6 weken het trajectverloop en sturen bij indien nodig.
Groep INTRO vzw

Elke jongere of traject krijgt een persoonlijke NAFT coach.
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Bij de afronding worden afspraken in functie van nazorg en opvolging gemaakt.
Het CLB neemt vanaf dan de regie van het traject terug op.
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Overzicht aanbod
SAMEN
RICHTING
GROEI

curatief

Herstel
>forward>

Samen met medewerkers, partners
en bedrijven maken we bij
Groep INTRO werk van persoonlijke
groei. Een inclusieve samenleving

Individuele
begeleiding

is hierbij ons doel.
We doen dit via tewerkstelling,
vorming, coaching en advies.
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preventief

Schoolondersteuning

Klastraject

