
't Spant is een 
dagcentrum 
binnen de bijzondere 
jeugdzorg. Ze bieden 
contextbegeleiding aan in 
combinatie met een 
begeleiding in groep. 
Dit aan kinderen tussen de 
6 en 18 jaar waar het thuis 
momenteel wat moeilijker 
loopt.

Welkom in dagcentrum 
't SpantWie werkt er in dagcentrum 't Spant ?

contactgegevens:
Adres: Grevensmolenweg 58, 3800 Sint-Truiden 

Telefoon: 011/67.44.17

Website: http://wegwijstspant.jouwweb.nl/ 
https://www.facebook.com/dc.tspant 

Hoe kom je hier 
terecht?

Hoe ziet een 
vakantiedag 

eruit ?

Hoe ziet een 
schooldag 
eruit?

- 4 uurtje 
- studie 
- vrij spel 
- avondeten 
- vertrek 18u30 - 19u - aankomst 9u - 10u 

- vrij spel/ activiteit 
- warme maaltijd 
- vrij spel/ activitieit 
- 4- uurtje 
- vertrek 16u30 - 17u

Je ouders kunnen 
zelf naar het 
dagcentrum 
stappen.  

Je kan ook 
aangemeld worden 
door een consulent 
van het OCJ/JRB

Ma, di, do, vrij

Woensdag:
- middageten 
- studie 
- vrij spel/activiteit 
- 4-uurtje 
- avondeten 
- vertrek 18u30 - 19u

E-mail: tspant@huizesintvincentius.be



Groepsbegeleiding Individuele begeleiding

Studiebegeleiding Contextbegeleiding

In het dagcentrum zijn wij steeds samen 
in groep met maximaal 10 kinderen tussen 
6 jaar en 18 jaar. Om ervoor te zorgen 
dat alles fijn en gezellig verloopt, zijn er 
duidelijke regels en afspraken. 
Op vrije momenten kan je binnen of buiten 
spelen, alleen of samen met andere 
kinderen. 
Op woensdagnamiddag en op 
vakantiedagen worden er regelmatig 
activiteiten gedaan in groep. 
 

Je krijgt bij de start van de begeleiding 
een I.B.'er toegewezen.  

Deze werkt samen met jou aan dingen die 
je graag anders zou zien of waar je het 

moeilijk mee hebt. 

Na het school maak je je huiswerk in het 
dagcentrum. Je werkt met de uiltjesmethode. 
Op je bank ligt een placemat met daarop 5 
verschillende uiltjes.  
Heb je al deze uiltjes bereikt?  
Bravo, jij kan zelfstandig studeren. 

Bij de start krijgt jouw gezin een 
contextbegeleider toegewezen. Deze 

persoon gaat samen met jouw gezin op 
zoek naar dingen die goed lopen, en dingen 

waaraan er gewerkt moet worden. De 
contextbegeleider werkt nauw samen met 

jouw individuele begeleider. 



Wie werkt er in dagcentrum 't Spant ?

contactgegevens:
Adres: Grevensmolenweg 58, 3800 Sint-Truiden 

Telefoon: 011/67.44.17

Website: http://wegwijstspant.jouwweb.nl/ 
https://www.facebook.com/dc.tspant 

Hoe kom je hier 
terecht?

Hoe ziet een 
schooldag eruit?

- 4 uurtje 
- studie 
- vrij spel 
- avondeten 
- vertrek 18u30 - 19u 

- aankomst 9u - 10u 
- vrij spel/ activiteit 
- warme maaltijd 
- vrij spel/ activitieit 
- 4- uurtje 
- vertrek 16u30 - 17u

Je ouders kunnen 
zelf naar het 
dagcentrum 
stappen.  

Je kan ook 
aangemeld worden 
door een consulent 
van het OCJ/JRB

Ma, di, do, vrij

Woensdag:
- middageten 
- studie 
- vrij spel/activiteit 
- 4-uurtje 
- avondeten 
- vertrek 17u - 19u

E-mail: tspant@huizesintvincentius.be

't Spant is een 
dagcentrum binnen 
de bijzondere 
jeugdzorg. Ze bieden 
contextbegeleiding aan 
in combinatie met een 
begeleiding in groep. 
Dit aan jongeren tussen 
de 6 en 18 jaar waar 
het thuis momenteel wat 
moeilijker loopt.

Welkom in 
dagcentrum 't Spant

Hoe ziet een 
vakantiedag eruit ?



Groepsbegeleiding Individuele begeleiding

Studiebegeleiding Contextbegeleiding

In het dagcentrum zijn wij steeds samen 
in groep met maximaal 10 jongeren tussen 
6 jaar en 18 jaar. Om ervoor te zorgen 
dat alles fijn en gezellig verloopt, zijn er 
duidelijke regels en afspraken. 
Op vrije momenten kan je binnen of buiten 
spelen, alleen of samen met andere 
jongeren. 
Op woensdagnamiddag en op 
vakantiedagen worden er regelmatig 
activiteiten gedaan in groep. 
 

Je krijgt bij de start van de begeleiding 
een I.B.'er toegewezen.  

Deze werkt samen met jou aan dingen die 
je graag anders zou zien of waar je het 

moeilijk mee hebt. 

Na het school maak je je huiswerk in het 
dagcentrum. Je werkt met de laddermethode.  
je tracht zo snel mogelijk naar het 
zelfstandige niveau te gaan.

Bij de start krijgt jouw gezin een 
contextbegeleider toegewezen. Deze 

persoon gaat samen met jouw gezin op 
zoek naar dingen die goed lopen, en dingen 

waaraan er gewerkt moet worden. 
De contextbegeleider werkt nauw samen 

met jouw individuele begeleider. 


