
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap

Netwerkondersteuning
1. Mobiele begeleiding bij dagopvang
Bij de opstart en tijdens de begeleiding betrekken we 
de ouders. Er is aandacht voor het hele gezin en 
regelmatig overleg met school en andere betrokken 
diensten.
2. Intensieve netwerkondersteuning
Voor intensievere vraag naar thuisbegeleiding is er 
samenwerking met de dienst Tussenin of 1G1P (1 gezin 
1 plan).
We gaan op zoek naar oplossingen voor 
moeilijkheden die jullie in het gezin ervaren.
3. ’t Loket
De zoektocht naar zorg, erkenningen of extra 
financiële ondersteuning is soms moeizaam. ’t Loket, 
een dienstverlening vanuit het MPC, kan jullie op weg 
helpen.
Outreach
Het Outreach-team kan op vraag van scholen of 
voorzieningen advies verlenen en ondersteuning 
bieden in de begeleiding van jongeren met een 
specifieke zorgvraag. Het Outreach-team kan 
ingeroepen worden om kennis te verruimen op gebied 
van gedragsstoornissen en ASS.
Globale Individuele Ondersteuning (GIO)
De GIO kan ondersteuning bieden om 
transitiemomenten in de inclusieve zorg (van thuis 
naar kinderopvang, van kinderopvang naar 
kleuterklas, van kleuterklas naar eerste leerjaar) alle 
kansen te geven. De begeleider zal coachen, trainen, 
stimuleren maar vooral assisteren in het werkveld.

Contact en regio
Contact
Als ons aanbod jullie aanspreekt, kan je contact 
opnemen met de zorgregisseur van het MPC 
Sint-Franciscus op 053/64.66.66 of  
zorgregisseur@mpc-sintfranciscus.be.

De zorgregisseur zal naar jullie vragen 
luisteren, bekijken welk aanbod jullie hierbij het 
beste kan ondersteunen en jullie in contact 
brengen met de juiste mensen.

Kernregio

 Oost-Vlaanderen (tot lijn
Geraardsbergen/Aalst)

 Vlaams-Brabant (Halle/Vilvoorde)
 Brussel

De afstand tot de campus is voor dagopvang 
een bepalende factor in opstartmogelijkheid. 
Het moet immers mogelijk zijn dagelijks naar 
huis te gaan.

Meer info

www.mpc-sintfranciscus.be

Onze contactgegevens:
Dagopvang Tussensprong
Lostraat 175 – 1760 Roosdaal
tussensprong@mpc-sintfranciscus.be

Tussensprong



Aanbod
Ouders kunnen de keuze maken uit: 

Ochtend vanaf 7u30: je kind kan bij ons 
terecht tot de school opent.

Middag tussen 12u15 en 14u00: voor 
schoolgaande kinderen met grotere 
ondersteuningsnood.

Avond van 15u40 tot 18u00: na het 
vieruurtje starten diverse activiteiten.

Woensdagnamiddag tussen 12u15 en 
18u00: na het middageten kunnen de 
kinderen en jongeren deelnemen aan 
groepsactiviteiten.

Vakantiewerking: tijdens de school- 
vakanties tussen 8u00 en 18u00 is een 
activiteitenaanbod voorzien. Een warme 
maaltijd en 2 snackjes zijn inbegrepen. 
We werken met inschrijvingen om de vele 
vragen  en het beperkte aanbod op elkaar 
af te stemmen.

We bekijken samen wat mogelijk is.

We werken met  
deze 4 pijlers

Communicatie
We zoeken naar manieren om met elkaar te 
‘praten’. Wij maken hiervoor gebruik van 
verschillende vormen van ondersteunde 
communicatie vb. spreken met ondersteuning van 
gebaren (SMOG), foto’s of picto’s,
een verduidelijkingsschema,…

Sociale vaardigheden
We vinden omgaan met elkaar op een fijne manier 
heel belangrijk en hebben hier dagelijks aandacht 
voor.

Zelfredzaamheid
We proberen de kinderen en jongeren te stimuleren 
om zelfstandiger te worden.

Zinvolle vrijetijdsbesteding 
We prikkelen jongeren en kinderen door een waaier 
van activiteiten aan te bieden en zoeken naar een 
evenwicht tussen rust en actie.

Voor wie? 
Wie zijn we?

Tussensprong is een schoolaanvullende 
dagopvang voor meisjes en jongens 
van 6 tot 21 jaar met een matig tot 
ernstig verstandelijke beperking, 
eventueel in combinatie met autisme 
en/of gedrags- en emotionele 
problemen.
Dit aanbod bieden we zowel  
Rechtstreeks toegankelijk (RTH), als 
met de gepaste erkenningen van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (NRTH).

Er zijn combinatiemogelijkheden met

 Verblijf (logeren)
 Intensieve thuisbegeleiding
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