de Schatkamer
VCLB Meetjesland opende de Schatkamer van het Huis van het Kind op 13 oktober 2016
Een achtergrondreportage (1.5 minuut) over de Schatkamer, vind je via deze link naar de regionale
zender AVS: http://www.avs.be/avsnews/huis-van-het-kind-eeklo.
Het Huis van het Kind in Eeklo is het samenwerkingsverband van VCLB Meetjesland, Kind & Gezin,
OCMW, Wijkcentrum De Kring, CLB GO!, Pleegzorg, MFC Meetjesland en andere organisaties die
kinderen en jongeren thuis en op school ondersteunen. In de vestiging Gezondheidscentrum
(Visstraat 14) werd onder leiding van ons CLB, de Schatkamer geopend.
De Schatkamer ondersteunt de begeleiding thuis en op school door het uitlenen van thematische
koffers met concreet doe-materiaal en achtergrondinfo.




Zo is er b.v. een koffer rond het verwerken van een scheiding: hulpverleners en leraren
hebben hiermee concreet materiaal om kinderen, jongeren en hun ouders te begeleiden bij
de verwerking van een scheiding. In die koffer zitten er spelletjes, voorleesboekjes,
verhalenboeken en achtergrondinfo.
Daarnaast stoppen we in elke koffer materiaal voor systeemondersteuning: hoe krijg je je
school of organisatie mee ?

De Schatkamerkoffers worden uitgeleend aan de organisaties van het Huis van het Kind en aan de
scholen in de regio. Dit zorgt voor een boeiende dynamiek:




De uitleners brengen hun kennis (die ze b.v. opdeden in vorming), met concreet materiaal in
de praktijk.
Door hun succeservaring, krijgen uitleners hun collega’s enthousiast om ook aan de slag te
gaan.
De uitleners geven aan de Schatkamer zelf ook suggesties voor materiaal dat nog niet in de
koffer zit, waardoor onze thematische koffers nog beter worden.

Samen met de Schatkamer kunnen onze CLB-collega’s, de hulpverleners en de leraren nog beter onze
kinderen en jongeren thuis en op school helpen ! De Schatkamer gaat immers over meer dan
thematische koffers. We bouwen stap voor stap onze infrastructuur om naar een open leercentrum
voor ondersteuning thuis en op school.
De opening ging gepaard met een opendeurdag en introductiesessies door de partners van het Huis
van het Kind-Eeklo. Meer dan 100 kaderleden en trekkers uit de hulpverlening en het onderwijs
waren aanwezig. Meer info vind je op de website www.gezondheidscentrummeetjesland.be . In de
loop van dit trimester wordt ook het on-line platform operationeel.
Door netoverstijgend en intersectoraal samen te werken in de Schatkamer, wil ons CLB op een
haalbare manier de schoolondersteuning en de netwerkontwikkeling versterken. CLB’s en andere
actoren die mee willen uitwisselen over dit nieuwe concept, kunnen contact opnemen met
tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be .

