
 FOTOS CE CAMILO 



 Groep kinderen Integrale zorg 



Integrale zorg  2 



 Spelend leren 



 Zelfredzaamheid in dagelijkse 
activiteiten 

De zorg is gericht op grotere zelfstandigheid en/of gemakkelijkere verzorging in de 
handelingen van het dagelijkse leven 

1. De moeders leren hoe ze zelf eenvoudige hulpmidelen kunnen make  

2. Een betere houding van de moeder vergemakkelijkt de (zelf) zorg  

3. Het kind dagelijks trainen in de uitvoering van deze handelingen zodat het een 
actief deel kan nemen.  Dit kind leert zijn soep  te eten van een lepel in plaats 
van een zuigfles. De volgende stap is zelf de lepel vastpakken.   

 



 De  mobiliteit  stimuleren 



  Water is een heel nieuw element 

De kinderen genieten van het water en al spelend verkennen ze de ruimte, 
leren ze drijven, bewegen ze zich vrijer  en  krachtiger,  verbeteren ze hun 
evenwicht  en oefenen tegelijkertijd het douchen en aankleden.   



Alternatieve en Augmentatieve  Communicatie  

Kinderen met een beperking in de spraak leren hoe ze kunnen communiceren door pictogrammen 

aan te wijzen.  Elk kind heeft zijn eigen hulpmiddel met zijn persoonlijke woordenschat in pictos. 

Sommige kinderen wijzen de pictos met hun vinger aan, anderen gebruiken hun ogen of voet . 



 CAA voor de dagelijkse handelingen  

Pictos op de muur dienen als 
geheugensteuntje voor elke 
stap van de activiteit en 
helpen hen in de training van 
deze vaardigheden  tot het een 
routine wordt.   

Dagelijkse handelingen leren als aankleden, handen 
wassen of tanden poetsen kunnen erg complex zijn 
voor kinderen met een verstandelijk handicap  of een 
gedragsstoornis.  



 Huisbezoek 



 Scholing van de ouders 



 Middagmaal en tussendoortje 



 Kerstfeest 2012 



Diploma uitreiking in december 

 32 jongeren van de werkplaatsen haalden hun diploma en 7 kinderen van de 
integrale zorg konden overstappen naar het reguliere onderwijs.   



 Uitbreidingsproject: de bouw 



 Uitbreidingsproject 

MAART 2013 

 

 Installatie van 

de machines 

voor de 

orthopedische 

werkplaats 

door de 

monteur van 

Jos America 

BV.  

 De werkplaats voor thermoplastiek met de infrarood oven. 



 Aanmeten van de orthese 

Een geïnteresseerde 

patiënt.  Wat gaat er 

gebeuren?   
Het maken van de 

gipsmal 



 Van  mal  tot  orthese 



 De eerste orthesen  



Namens de kinderen van  

BEDANKT 

CE CAMILO 


