ACHTSTE VERDIEPING
ZESDE VERDIEPING
Minor Ndako— niet-begeleide minderjarige jongeren — een welkomboek en een
website vol praktische informatie en een
houvast aan eigen cultuur.

Lokaal A6.01
UPC campus Gasthuisberg— De Reflectiebox — reflectietechnieken als weekafsluiter in de kinder– en jeugdpsychiatrie

Lokaal A6.02
Stresslabo Antwerpen—werken met kinderen rond prestatiedruk en echtscheiding— ‘Basje’ een kinderboek

ZEVENDE VERDIEPING
Stresslabo Leuven— stressreductie bij
jongeren—werkboek en workshops
UPC Kinderpsychiatrie—
opvoedingskwaliteitenspel
KDV Wit Konijntje— waarom doen we
wat wanneer— film voor anderstalige ouders
GO! Wonderwijs Landen— Lagere
school— Een totaalconcept voor een verbeterde speelplaatswerking: minder conflicten , meer speelruimte
UPC Kinderpsychiatrie—spel ‘Back to
school’
UCLL— creatieve methodes— voorbeelden en belang in een filmpje

Sint-Vincentius —het leven zoals het is in
een leefgroep bijzondere jeugdzorg— film
.

MFC Emmaüs Heffen — jongeren—
studiowonen—boekje en website rond
omgaan met alleen zijn en verveling

Onderzoeksgroep e-social work UCLL in
samenwerking met buitengewoon basisonderwijs De Berk—
Creatief lesmateriaal voor kinderen uit het
type basisaanbod: educatie en leren omgaan met het meest actuele internetaanbod zoals Facebook, Snapchat, .... . Want
in onze mediawereld ben je maar beter
goed voorbereid!
BUBAO De Sprankel—Gevoelskoffer: gevoelens ontdekken en mee leren omgaan—
Een bijzondere koffer met een huis vol gevoelens, gevoelspoppen, een gevoelsdoos
en ander creatief materiaal voor kinderen
uit type basisaanbod en type 2
Oscarcrew— sociale activiteiten om gezinnen en kinderen te stimuleren—
promofilmpje
CGG Andante— Sociale vaardigheidstraining—actief en creatief werkboekje voor
kinderen van 10 tot 12 jaar

NEGENDE VERDIEPING
Geen standen

BENEDENVERDIEPING (eentje lager
dan onthaal)
Restaurant

CREATIEF

Grote zaal

PROFESSIONEEL

BuBaO Ten Desselaer— time-out project
—het maken en aanbrengen van rustgevende instrumenten om een crisisopvang
te vermijden.

Welkom op de
projectbeurs van SRW,
kinderen, jongeren en
welzijn
In het vak creatieve professionaliteit leren de studenten een
creatieve interventie uit te werken op vraag van een organisatie binnen het werkveld van
kind– en jeugdhulp.
Ze oefenen in het doormaken
van een creatief proces en in
het begeleiden van dit proces
met de doelgroep.
In het A-gebouw (het centrale
gebouw met 9 verdiepingen)
vind je alle 44 creatieve interventies.
Onze tweedejaarsstudenten tonen jullie graag het resultaat !

Specialistisch zorgbureau Talent—
activiteiten voor tienermeisjes met thema’s zoals hygiëne, relaties—tijdschrift op
maat
De Kleppe zorgvakanties—Belevingstocht
doorheen onze tuin— belevingstuin aan
de hand van de seizoenen.
MFC Combo — Vossenboek: Samen sterk
in Verontrustende OpvoedingsSituaties —
de focus van ouders meer richten op noden van het kind en band-versterkende
activiteiten
Steinerschool De Zonnewijzer— Het Grote
Koningsboek — differentiatie voor de oudste en al wat meer ervaren kleuters, door
verhalen en activiteiten op hun maat, geïnspireerd op de jaarfeesten.
Sint-Pietersschool Mechelen—beperken
agressie op de speelplaats—uitwerken
van een speelplaatsbeleid

TWEEDE VERDIEPING

BENEDENVERDIEPING
Grote zaal (vervolg)
Sint-Jansschool Leuven—preventie pesten—creatieve tool om welbevinden in
de klas en groepsdynamiek in kaart te
brengen
Centrum Leren en Werken CASTOR—
leerproces bevorderen— tool om voortgang te visualiseren

Crealokaal (via de grote zaal)
KDV Ukelele—het leven zoals het is—
film
JC De Klinker—drugspreventie—
drugsspel voor onderwijs op maat van
Aarschot
ABIMO uitgeverij—’No Blame’-aanpak
bij pesten—vormingsaanbod leerkrachten

EERSTE VERDIEPING (INKOM)
ONTHAAL

TWEEDE VERDIEPING
Lokaal A2.10
GBS De Waaier Bertem— kleuters— Het
uitwerken van een "echtscheidingshuis"
vol gerichte activiteiten en opdrachten
met reflectievragen om met kleuters in
een echtscheidingssituatie aan de slag te
gaan.
Basisschool De Bel—themawerking kleuters WO—exploratie en hoekenwerking
Basisschool De Kraal—quality time tijdens
de speeltijd—creatieve uitdagingen op de
speelplaats
Rizsas, dagcentrum voor jongeren die uitvallen op school— Fix leefruimte—
aanbieden creatieve ateliers
Buurtwerking De Kettekeet—De reflectiedoos — evaluatietechnieken voor vrijwilligers en monitoren, in 1 doos
MFC Combo—Gezinnen— Het uitwerken
van ervaringsgerichte activiteiten in een
activiteitenboek binnen de verschillende
thema's bij het bestaande IK-boek.
ANBN—een tocht door de ontwikkeling
van het zelfbeeld—inzicht in het concept
en ontwikkeling van hun zelfbeeld

Lokaal A2.10 (vervolg)
BSO De Regenboog—Creatief werken met
talenten in de les— Jongeren uit OV2 op
een creatieve manier laten ontdekken
welke talenten zij allemaal beschikken, talenten waar je vaak nog niet aan gedacht
had, talenten die jou heel waardevol maken en waar je absoluut fier op mag zijn.
Maar eerst moet je ze wel ontdekken.

TWEEDE VERDIEPING

Lokaal A2.06 (vervolg)
Basisschool De Bel—Klasoverschrijdend
toewerken naar Sinterklaas, vele creatieve
ideeën
DERDE EN VIERDE VERDIEPING

Basisschool De Toverberg—dieren op de
speelplaats—Stel je voor: een speelplaats
met echte dieren om voor te zorgen, om
naar te kijken, om gezelschap te houden,
om verantwoordelijkheid voor te leren
dragen, om samen van te genieten, ...
. Een creatieve uitdaging om deze dieren
in samenwerking met de leerlingen te
huisvesten, maar helemaal gelukt!
Louve—Bijzondere Jeugdzorg - de bomen
weer door het bos kunnen zien—
Ervaringsgerichte sociale vaardigheidstraining voor 12 tot 16-jarigen

Lokaal A2.06
Alba—begeleiding jongeren via jeugdrechtbank—filmpje om je in te leven in
slachtoffer

Basisschool De bel— talenten in het eerste leerjaar—talenten zoeken, zichtbaar
maken in de klas en delen met elkaar

geen standen

VIJFDE VERDIEPING
Museum M— Slechtziende en blinde kinderen en jongeren— Het uitwerken van
een rondleiding in de schatkamer op maat
Bonka Circus productiehuis—pesten—
uitwerken format, film
UPC Leuvense Urgentie Kinderpsychiatrie— spelBOX met thema's als emoties,
vertrouwen, autoriteit en zelfbeeld - actiegerichte zelfreflectie
KDV Lutgardis—audiovisueel vorm geven
aan culturele sterktes van vele nationaliteiten
Bethanië Pleegzorg bij P&P— een spelbord met gerichte vragen en activiteiten
om pleegkind en pleegouder op elkaar af
te stemmen en elkaar beter te leren kennen

