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Van aanmelding tot uitstroom
Aanmelden
Na informatief startgesprek wordt -met toestemming van ouder(s)- geïnventariseerd d.m.v. gesprekken met ouder(s),
verzorgers en of verwijzer, school, betrokken hulpverleners om een beeld te krijgen of de jongere passend is bij Topfit
College.
Proefperiode
Na aanmelding en (toezegging van) beschikking, wordt de proefperiode gestart. Wat inhoudt dat de jongere 6 tot 8
weken op eigen tempo mag meedraaien bij Topfit College om te wennen aan de nieuwe situatie. In deze proefperiode
zal de jongere geobserveerd worden om in week 5 of 7 een advies en of besluit te geven aan ouders, verzorgers en of
verwijzers t.b.v. de toezegging van plaatsing bij Topfit College.
Starten
Aanvraag beschikking
Wanneer u uw jongere of cliënt zou willen aanmelden kan dit via de gemeente van uw woonplaats.
Wanneer u hulp nodig heeft bij de aanvraag, kunnen wij u ten alle tijden bijstaan.
Na de toezegging van de beschikking van WMO /Jeugd Consulent of Jeugd en Gezinsbeschermers, kan er tot plaatsing
worden overgegaan. De jongere heeft een 6-8 weken wenperiode. In deze periode kan de jongere wennen en kan de
begeleider samen met de jongere (en waar nodig ouders, verzorgers en of verwijzers) een beeld vormen voor de
toekomst bij Topfit College. Ná deze wenperiode zal samen met de jongere en ouders een zorgplan gemaakt worden.
Wanneer deze door zowel jongere, ouders en verwijzer ondertekend is, zal duidelijk worden welke zorg- en
begeleidingslijn wij met z’n allen gaan volgen. Het zorgplan wordt per 3 maanden geëvalueerd en indien nodig
aangepast. Blijkt nodig tussentijds te evalueren, zal dit ingepland worden.
Contact en samenwerking
Wij streven naar een goede samenwerking met ouders, verzorgers en verwijzers. En houden geregeld contact m.b.t. de
voortgang van de jongere. En sluiten, waar nodig, graag aan bij overleggen m.b.t. de jongere.
Beëindiging Zorg
Wij vinden het van belang de veiligheid van ieder betrokken bij Topfit te kunnen garanderen. Bij voorkeur wordt dit
vooraf met alle betrokkenen besproken. Waar nodig, kan (per direct) besloten worden dat voortzetting niet bevorderlijk
zal zijn voor of wel jongere of Topfit College. Wel kan er meegedacht worden naar een passende vervolgplek.
Begeleiding
In onze begeleiding staan de volgende woorden centraal.
Vertrouwen
- Op basis van vertrouwen kunnen we samen vooruit. Vertrouwen geven is vertrouwen
winnen.
Ontwikkeling - Ontwikkelen doe je samen, je kiest je eigen stappen en wij ondersteunen.
Relatie
- Wanneer we weten wat we van elkaar kunnen verwachten, kunnen we afspraken met
elkaar maken.
Met jou
- We kijken samen met jou naar de mogelijkheden en wat bij jou past. Je doet en hoeft
het niet alleen te doen!
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Algemeen
Lunch
Topfit College heeft koffie, thee, limonade en fruit op de locatie liggen. Jongeren zullen zelf hun lunch moeten
verzorgen, en van huis meenemen.
Donderdag is het Tosti-dag en mogen de jongeren een voorbereide tosti meenemen.
Scholing
Topfit College faciliteert de mogelijkheid om in samenwerking met de (moeder-)school het onderwijs voort te zetten.
Dit houdt in dat de ‘basis-’ of ‘moeder’ school het onderwijsmateriaal aanlevert, waarbij wij dit kunnen aanbieden in
een individueel plan met aandacht voor het tempo van de jongere.
Topfit College biedt ondersteuning en begeleiding in de vervolgstappen. Dit houdt in dat wanneer de eindfase in gang is
gezet, wij een actieve rol vervullen in warme uitstroom op maat.
Praktijkvakken
Wij hebben de mogelijkheid op Topfit College om praktijkvakken te beoefenen en uit te voeren. Wij hebben toegang tot
een keuken, waar wij elke woensdag gebruik van maken om verschillende recepten met de jongeren te bereiden.
Daarnaast is het ook mogelijkheid om groenvoorzieningen, technische vakken, zoals houtbewerking, fiets repareren etc.
uit te voeren.
Sport
Topfit College vindt sporten en gezondheid van jongeren heel belangrijk. Twee maal per week zal er buiten of binnen
een sport activiteit plaatsvinden.
Les-/ Dagbesteding tijden.
Maandag

09:00 tot 15:00

Dinsdag

09:00 tot 15:00

Woensdag

09:00 tot 15:00

Donderdag

09:00 tot 15:00

Vrijdag

09:00 tot 13:00

Huisregels Topfit College

●
●
●
●
●

Wij van Topfit College verwachten dat;
betrokkenen actief deelnemen aan het zorgplan en of dagprogramma,
respectvol met elkaar wordt omgegaan,
respectvol met spullen om wordt gegaan,
een open en transparante communicatie plaatsvindt,
tijdens de schooldagen gezonde voeding voor u kind wordt meegegeven (wij staan geen energydrankjes toe).
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Ziekte/afmelding
vanaf 08.15 op telnummer 06 - 40 73 96 68
●
●

Afmelden dient 24 uur van te voren plaats te vinden. Wanneer dit niet 24 uur van te voren plaatsvind,
zal deze dag wel berekend worden als aanwezig.
Bij ziekte onder de 18 jaar verwachten wij een afmelding van ouders of verzorgers.
Wanneer de jongere eerder naar huis gaat door ziekte of een andere reden, communiceren wij dat naar ouders (en of
jeugd en gezinsvoogd).

Te veel absentie niet zonder gevolgen
Wanneer duidelijk wordt dat een jongere meer niet dan wel aanwezig is op Topfit College en dat er geen zicht op
verbetering te zien is ,vinden wij het belangrijk dat deze plek beschikbaar komt voor een andere jongere.
Jongeren die veel absent zijn krijgen vooraf 3 waarschuwingen betreffende de veelvuldige absentie. Na 3
waarschuwingen wordt de plaatsing aan een andere jongere gegeven.

Vrije dagen en vakanties
Vrije dagen
Op alle “wettelijke” feestdagen is Topfit College gesloten.
Goede vrijdag,
2de paasdag,
Koningsdag,
Bevrijdingsdag,
Hemelvaartsdag,
2de pinksterdag
Vakanties
Topfit College is tijdens de kerstvakantie dicht. De overige vakanties kunnen wij in overleg open op aangepaste tijden,
wanneer dit nodig is.

Bereikbaarheid
Voor vragen en opmerkingen, kunt u ten alle tijden contact opnemen met ons.

Anneke de Vroome-van der Sluis directeur t.b.v. aanmelding en beschikking
info@topfitcollege.nl
06-83600273
Team Topfit College
begeleider@topfitcollege.nl

06-40739668

Drs. F. Bijlweg 45 * 1784MC Den Helder
Info@topfitcollege.nl * 06 - 83600273
www.topfitcollege.nl * www.topfitmaatschappelijkezorg.nl

ma, di, wo, do 09.00 tot 17.00

ma, di, wo, do 08.00 tot 16.00
vr 08:00 tot 13:00

