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Wat heb je nodig als je op de Dorpsstraat komt wonen?
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Dit boekje is gemaakt om jou kennis te laten maken met de Dorpsstraat.
In het begin is alles nieuw en veel om in één keer te onthouden. Begrijpelijk en dit hoeft ook
niet.
In dit boekje kun je lezen hoe het gaat op de Dorpsstraat en wat de regels zijn. Je kunt het
boekje er altijd weer bij pakken.
We proberen er in ieder geval samen met jou een leerzame tijd van te maken!
Team Dorpsstraat

Dorpsstraat 39
6678 BE Oosterhout
T (0481) 482 421
www.entrea.nl
is de website van Entrea met ook een onderdeel voor jongeren.
Je vindt hier alle folders en belangrijke informatie, speciaal voor jou!
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Wie wonen er?
De Dorpsstraat is een behandelgroep voor jongens en meisjes van 12
tot en met 17 jaar. Er kunnen 9 jongeren voor langere tijd (gemiddeld 9
maanden) in dit huis wonen. Alle jongeren hebben een eigen reden om
hier te wonen en op deze groep dingen te leren.

Wie werken er?
We werken met een team van 7 pedagogisch medewerkers (groepsleiding), 1 gastvrouw
(poetst en kookt), 1 schoonmaakster en 1 of 2 stagiaires.
De groepsleiding bestaat uit mannen en vrouwen. We zijn allemaal regelmatig aanwezig.
Zowel overdag als ’s nachts.
Wij begeleiden jou bij wat jij wilt leren op de Dorpsstraat. Eén van de groepsleiders wordt
jouw mentor. Hij/zij begeleidt jou tijdens de periode dat je hier woont. Je kunt bij jouw mentor
terecht met vragen en regelzaken. Ook heeft hij/zij het meeste contact met jouw ouders,
school en plaatser/(gezins)voogd.
Jouw eigen kamer
Iedere jongere heeft zijn eigen kamer met een bed, nachtkastje, bureau, bureaulamp, stoel,
wekker en kledingkast. Ook krijg je van ons beddengoed en handdoeken.
Je krijgt een eigen kamersleutel, die alleen op jouw kamerdeur past. Deze lever je in als je
de deur uitgaat bij de groepsleiding. Jouw sleutel = jouw verantwoordelijkheid! Een nieuwe
sleutel kost 25 euro.
Op het kantoor heb je een eigen (post)vakje. Hier leggen we jouw sleutel in als je de deur
uitgaat. Ook kan jij hier waardevolle spullen en/of post in bewaren.
Jongeren en groepsleiding mogen niet ongevraagd op jouw kamer komen; we kloppen eerst
aan en wachten tot jij antwoord geeft. Vergeet niet om jouw kamer op slot te doen wanneer
je er niet bent.
Als je wél in je kamer bent, mag je de deur niet op slot doen. Dit is vanwege de
brandvoorschriften, dus voor de veiligheid.
Alle mensen die op de Dorpsstraat werken hebben een sleutel die op alle deuren past. Als
wij een goede reden hebben, kunnen we wél op jouw kamer komen en mogen wij
bijvoorbeeld ook in je lades kijken. Wij zullen dit waar mogelijk in jouw bijzijn doen.
Het huis
De Dorpsstraat is een grote woning. Naast alle slaapkamers hebben we een grote
woonkamer met een eetgedeelte, computergedeelte en zitgedeelte waar de
banken en televisie staan. Je kunt hier gebruik maken van de gezamenlijke
computers, boeken, televisie, knutselspullen en spellen.
Er is ook een ruimte met een pooltafel, pingpongtafel, dartbord en zithoek.
Als de groepstelefoon of de voordeurbel gaat, is het de afspraak dat de groepsleiding of
gastvrouw opneemt of open doet.
Huisdieren zijn op de Dorpsstraat alleen in overleg toegestaan.
Er is veel tijd en zorg besteed om dit huis mooi in te richten en samen zorgen we ervoor dat
dit zo blijft! Wanneer je spullen van ons vernielt, zul je dit zelf moeten bekostigen.
Informatieboekje Dorpsstraat Entrea
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Hoe ziet een dag er op de Dorpsstraat uit?
Alle jongeren hebben voor minimaal 5 dagen per week een daginvulling. Dit is meestal
school, maar kan ook werk zijn. Een sport en/of hobby is een belangrijk onderdeel hiervan.
De ochtend
Opstaan doe je zelfstandig. Je zet zelf een wekker. Een half uur voordat je de
deur uit moet, kom je aangekleed en opgefrist naar beneden.

-

Het is de bedoeling dat je je kamer netjes achterlaat, voordat je vertrekt.
Dat wil zeggen:
raam open
bed opgemaakt
vieze was in de wasmand
geen losse spulletjes op de vloer
lampen, verwarming en muziek uit.

Wanneer dit niet in orde is, dan moet je na school minimaal een half uur je mobiel inleveren
en je kamer in orde maken. Wanneer je geen mobiel hebt, krijgt je van groepsleiding een
extra taak.
Ontbijten hoort bij een goede start van de dag. Dit doen we elke ochtend. Ook
smeer je de lunch voor die dag.
Na het ontbijt zet je je eigen ontbijtspullen in de vaatwasser. Hierna krijg je je
telefoon en mag je een pakje drinken en een koek en/of fruit.
De middag
Na school is het de bedoeling dat je direct terugkomt naar de Dorpsstraat.
Wanneer je met iemand iets wilt afspreken of iets wilt gaan doen, kan dat in
overleg met de groepsleiding.
Als je terugkomt op de Dorpsstraat, zet je je fiets in de schuur én op slot. Je hangt je jas aan
de kapstok, vraagt je kamersleutel, en zet je tas op je kamer.
Hierna mag je wat drinken met een koekje en/of fruit erbij. Voor 16.00 uur mag je nog een
boterham eten.
Er is tot het ‘kamer-uur’ tijd om iets leuks te doen, bijvoorbeeld computeren, tafelvoetballen
of een spelletje.
Van 16.30 uur tot 17.30 uur is het kamer-uur. Dit is op maandag tot en met donderdag. Alle
jongeren zijn op hun eigen kamer om huiswerk te maken en/of te ontspannen. Tijdens het
kamer-uur moet het stil zijn in huis. Je muziek mag zachtjes aan, zodat het op de gang niet
te horen is. De groepsleiding geeft het aan als het eten klaar is en je naar beneden kan
komen. We wachten met elkaar in het zitgedeelte totdat iedereen beneden is en vullen dan
de avondplanning in. Alle jongeren spreken met de groepsleiding af wat ze die avond gaan
doen Je kunt zelf bedenken wat je gaat doen. Hiernaast zijn er ook een aantal vaste
planningen zoals het doen van taken, douchen, bellen naar familie en wassen.
Alleen als je de kooktaak hebt, blijf je beneden om de gastvrouw te helpen met koken.
Informatieboekje Dorpsstraat Entrea
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De avond
Om 17.30 uur gaan we met z’n allen aan tafel.
Iedereen heeft een vaste plek, zodat het eet-moment overzichtelijk blijft
voor iedereen.
Om het huis netjes te houden, hebben alle jongeren taken. In de keuken hangt het
takenrooster. Na het eten begin je al eerst met het doen van jouw taak. Als deze klaar is, laat
je dit checken door de groepsleiding. Vervolgens krijg je jouw telefoon en begint jouw
avondplanning.
Afspraak is dat je elke dag ’s avonds doucht, uiterlijk een kwartier voor bedtijd.
Bedtijden
12 en 13 jaar

om 21.00 uur

op vrijdag en zaterdag om 22.00 uur.

14 jaar

om 21.30 uur

op vrijdag en zaterdag om 22.30 uur.

15 t/m 17 jaar

om 22.00 uur

op vrijdag en zaterdag om 23.00 uur.

In de vakanties mag je doordeweeks een half uur langer opblijven dan je normale bedtijd.
Als je naar boven gaat, doe je dit zachtjes en ben je op je eigen kamer. Als wij naar bed
gaan, komen wij altijd even kijken of jij ook lekker ligt te slapen.
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De afspraken op de Dorpsstraat, op alfabet
Hieronder voor jou alle afspraken op een rijtje, op alfabetische volgorde. Vragen? Stel ze
gerust!

Alsjeblieft!
Alsjeblieft staat voor een verzoek: binnen en buiten de Dorpsstraat gaan wij op een nette
manier met elkaar om. Je scheldt niet en er worden geen racistische dingen gezegd. We
raken elkaar op een gepaste manier aan.
Alcohol, energiedrankjes, drugs, messen en wapens
Kort maar krachtig; alcohol (ook alcoholvrij bier), energiedranken en drugs
zijn verboden. En datzelfde geldt voor messen en wapens!
Beldag
Als je hier komt wonen, worden er afspraken gemaakt wanneer je naar familie kunt bellen. Je
mag 2 keer per week 10 minuten je ouders bellen of andere familieleden of vrienden. Als je
op andere tijden wilt bellen voor regelzaken, overleg je dit met de groepsleiding.
Computer
Je mag op de groep gebruik maken van de computers en de Playstation. Dit doe je in
overleg met de groepsleiding. Je kunt dan op internet of een spel spelen.
We hoeven niet mee te kijken, alleen wanneer er een vermoeden is dat er iets niet oké loopt.
We maken afspraken met jou, om het internetten zo veilig mogelijk te laten zijn.
Je mag niet downloaden en geen sites met seks, geweld of racisme
bezoeken. Je mag ons adres niet zonder overleg met groepsleiding
doorgeven aan anderen. Ook mag je bij de computer en spelcomputer niet
eten en drinken.
Je mag je eigen laptop, tablet meenemen naar de groep. Deze apparaten liggen op het
kantoor. Wanneer je erop wilt, vraag je dit aan de groepsleiding.
Drinken
Als je terugkomt van school of werk, drinken we wat samen. Op de vrijdag- en
zaterdagavond mag je frisdrank.
Door de dag heen mag je drinken pakken wanneer je wilt. Vraag het even als je
iets wilt.
Eten
Eten en drinken gebeurt samen in de woonkamer en mag niet op
je eigen kamer. De maaltijden (ook het ontbijt) eet je aan de
eettafel.
Als je voor 16.00 uur terug bent, mag je nog een boterham eten.
Als je langer naar school of werk moet, dan maak je in de
ochtend, tijdens het ontbijt, je lunch klaar om mee te nemen.
Als je kan uitslapen dan mag je vóór 10.30 uur ontbijten.
In het weekend mag dit tot 11.30 uur. Op zondag lunchen we samen.
Informatieboekje Dorpsstraat Entrea
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Als we met elkaar aan tafel gaan, wachten we met opscheppen totdat iedereen aan tafel zit.
De groepsleiding schept het eten op. Vooraf aan de avondmaaltijd houden we een momentje
stilte.
Je mag 2 dingen doorgeven die je écht niet lust. De gastvrouw houdt hier rekening mee met
het avondeten.
We verwachten dat je minstens één schep groente eet.
Als je je eten hebt opgegeten, krijg je na het avondeten een toetje.
Wanneer je fruit of een boterham wilt, vraag je dit dan even. Evaluatiebespreking (EB)
Als je hier drie maanden woont, krijg je jouw eerste EB. We bespreken dan hoe het met je
gaat sinds je op de Dorpsstraat woont. Ook bespreken we aan welke doelen je nog kan
werken en hoe het verder gaat in de toekomst. We doen dat met iedereen die bij jouw hulp
betrokken is; mentor, behandelcoördinator en eventueel therapeut. Ook nodigen we je
opvoeders uit, soms iemand van school en de contactpersoon van Jeugdbescherming.

Jouw mentor maakt vóór de EB een verslag over hoe het gaat met jou en jouw werkdoelen.
Dit verslag neemt hij/zij met jou van tevoren door, zodat je voorbereidt het gesprek ingaat.
Fasekaart
We werken op de Dorpsstraat met verschillende stappen (fases). Elke jongeren die hier op
de groep woont, vult een fasekaart in. Een fasekaart is een kaart waar jouw
doelen/werkpunten opstaan. In het begin vul je deze kaart elke ochtend, en avond in. Dit doe
je samen met de groepsleiding. Elke dag scoort de groepsleiding of jij goed aan je doelen
gewerkt hebt. Hier moet je zelf aan denken! Wanneer je hier niet aan denkt of een te lage
score hebt, heb je de dag erna geen privileges, dat wil zeggen dan heb je die dag geen
mobiel en mag je niet met iemand samen naar buiten.
Hoe langer je hier woont, en hoe meer je geleerd hebt, hoe meer je mag. Het werkt dus als
een soort beloningssysteem. Dit houdt ook in dat als het minder goed gaat, dit ook gevolgen
heeft.
Je kan per week een extra privilege verdienen, zoals:
- €0.50 cent extra zakgeld
- half uur later naar bed (niet in het weekend)
- 1 uur extra computeren.
Geldzaken
Voor de toekomst is het belangrijk dat je leert omgaan met geld. De
groepsleiding helpt je hierbij.
Iedere jongeren krijgt zak- en kleedgeld. In de tabel hierna kun je zien hoeveel jij
krijgt.
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Leeftijd
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar

Zakgeld per week
Є 4,-Є 5,50
Є 6,-Є 6,50
Є 7,50
Є 8,50

Kleedgeld per maand
Є 44,20
Є 51,60
Є 51,60
Є 51,60
Є 51,60
Є 51,60

Elke vrijdag krijg je zakgeld. Je mag je zakgeld vrij besteden. Kleedgeld krijg je op de eerste
vrijdag van de maand. Aan het begin bekijk je samen met jouw mentor waar je dit geld aan
wilt uitgeven. Als je goed kan omgaan met je kleedgeld, krijg je hierin meer vrijheid. Als je
iets gekocht hebt van het kleedgeld, moet je daar de bonnen van inleveren bij de
groepsleiding.
Groepsuitjes
We hebben regelmatig groepsuitjes. Wanneer bijvoorbeeld een aantal
jongeren jarig zijn geweest, feestdagen of iemand afscheid neemt van de
groep, organiseert de groepsleiding iets. De desbetreffende jongere(n)
mag/mogen dan samen met groepsleiding bedenken wat ze graag willen doen.
Er wordt dan bekeken of dat mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan bowlen, zwemmen of naar
de bioscoop gegaan.
ID-kaart
Iedereen die 14 jaar of ouder is, moet zich kunnen identificeren. Dat is de
wet. Hiervoor heb je een paspoort of ID-kaart nodig.
Als je 14 bent of bijna wordt, en je hebt nog geen ID-kaart, overleg dan
even met de groepsleiding over jouw ID-kaart.
Inzage in je dossier
Wij bewaren informatie over jou en de hulpverlening in een dossier.
Het gaat hier over je naam, adres, geboortedatum, maar natuurlijk ook over de
zorgovereenkomst, therapieverslagen en brieven. Door deze informatie te bewaren kunnen
we je beter helpen en beter controleren of de afspraken goed gaan. Jouw ouders mogen je
dossier lezen en wanneer je 12 jaar of ouder bent, heb jij dat recht ook. Zonder jouw
toestemming mogen we buiten de directe hulpverleners ook geen dossiergegevens met
anderen delen of bij anderen opvragen. Hier zijn bepaalde regels over die staan in ons
privacyreglement.
Als je je dossier wilt inzien of er meer over wilt weten, vraag er dan naar bij je mentor.
Kijk ook eens op de website van Entrea in de folder over het privacyreglement en je rechten
en plichten.
Jongerenraad
De Jongerenraad bestaat uit een groep jongeren die meepraten en meedenken over allerlei
onderwerpen van Entrea of van de groep. Het is de bedoeling dat
van iedere groep 1 of 2 jongeren in de Jongerenraad zitten.
Een medewerker van Entrea begeleidt de jongerenraad.

Informatieboekje Dorpsstraat Entrea
Mei 2018

9

Eén keer in de drie weken komen de jongeren bij elkaar om te vergaderen. Vragen en
ideeën vanuit jezelf en de jongeren van de Dorpsstraat kun je in de jongerenraad bespreken.
Als je interesse hebt om je aan te sluiten bij de jongerenraad, pak dit dan op met je mentor!
Kamer
Op maandag vóór 20.00 uur moet je kamer opgeruimd en schoon gemaakt zijn. Je begint
hier meteen aan vanuit school. Je mag niet schoonmaken tijdens kamer-uur in verband met
rust voor jezelf en anderen.
We verwachten dat je je beddengoed verschoont, je prullenmand leegmaakt en je wasbak
schoonmaakt. Verder ruim je alles op, zodat er niets op de grond ligt. Ook stof je de
vensterbank, het bureau en de plankjes af. Daarna ga je stofzuigen en dweilen. Wanneer
jouw kamer gecheckt is door ons, is het tijd voor wat lekkers!
Op de andere dagen zet je je raam open, maak je je bed op en zorg je
ervoor dat alles dat energie verbruikt (radio, lampen, verwarming etc.) uit
staan voordat je vertrekt naar school. De groepsleiding controleert jouw
kamer op de hierboven genoemde punten. Is het niet gelukt om je kamer
opgeruimd achter te laten en de energie verbruikers uit te schakelen, dan heb je voor die
dag geen privileges (dit betekent geen computertijd en niet naar buiten).
Klachten en vertrouwenspersoon
We proberen er voor te zorgen dat je een goede tijd hebt op ‘De Dorpsstraat’.
Als je ergens ontevreden over bent of als je klachten hebt, kun je dit altijd met
de groepsleiding bespreken.
Bij een klacht kun je ook terecht bij onze klachtenfunctionaris T (024) 38 16
111 of klachtenfunctionaris@entrea.nl
Ook is er een vertrouwenspersoon, die je kunt bellen of mailen. Dat is iemand
van ‘Zorgbelang Gelderland’, die niet bij Entrea werkt. Met deze
vertrouwenspersoon kun je bellen T (026) 38 42 826 of mailen op
vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl
Koken met de gastvrouw
De gastvrouw op de Dorpsstraat kookt van maandag t/m donderdag
met één van de jongeren. De groepsleiding maakt elke zondagavond
een planning wie welke taak heeft. Elke dag heeft een andere jongere
de kooktaak. Wanneer jij aan de beurt bent, bedenk je samen met de
gastvrouw wat je gaat koken.
Eind van de middag ben je samen met de gastvrouw in de keuken aan
het werk. Je helpt met het bereiden van de maaltijd en dekt de tafel.
Lenen en uitlenen
Er worden op de groep geen spullen aan elkaar uitgeleend.
In de boekenkast in de woonkamer staan boeken die je mag lenen.
Wanneer je geen eigen fiets hebt of het niet mogelijk is dat je fiets op de groep komt, kun je
de groepsfiets lenen. Hier ga je zuinig mee om!
Mobiele telefoon
Op de groep hebben we afspraken over mobiele telefoons gemaakt:
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-

tijdens groepsmomenten (maaltijden, spellen, drinken) willen we dat je je telefoon in
je broekzak stopt of op de kast legt. Je telefoon staat dan op niet storen
tijdens het tv kijken mag je op je telefoon, zolang anderen geen last hebben van jou
of je telefoon
wanneer je een telefoontje krijgt, bel je in de recreatieruimte of op je kamer
je krijgt van de groepsleiding een WIFI-code
van maandag tot en met donderdag lever je je telefoon in van 19.00 uur tot 20.00 uur
voordat je naar bed gaat lever je je telefoon in bij de groepsleiding. De volgende dag
na het ontbijt krijg je je telefoon weer terug.

Wanneer het lastig is om oké met jouw mobiel om te gaan (volgens ons), gaan we hierover
in gesprek met jou en kunnen we eventueel consequenties geven en/of andere regels voor
jou opstellen.
Wanneer je ziek bent, lever je je mobiel in bij de groepsleiding. Deze krijg je na het
avondeten terug, mits je weer beter bent.
Opruimen
Het is voor iedereen fijn om in een opgeruimd huis te wonen.
Daarnaast is het belangrijk dat je leert om je eigen woonomgeving –
voornamelijk je slaapkamer- opgeruimd en schoon te houden.
Op kantoor is er voor alle jongeren een postvakje. Hier komt je post in.
Ook wordt in dit bakje je mobieltje bewaard. Zorg dat dit bakje
opgeruimd blijft; als je regelmatig je post afhandelt blijft het
overzichtelijk.
Ov-kaart
Jongeren moeten een persoonlijke OV-kaart hebben. Deze gebruik je als het weer het niet
toe laat om te fietsen en/of je met de bus naar school gaat. Deze OV-kaart lever je bij
terugkomst in. Deze leggen we in je postvak.
Muziek
Niet iedereen houdt van dezelfde muziek en heeft op hetzelfde moment zin om
luide muziek te willen horen. Dit betekent dat je rekening met elkaar moet
houden. Ook moeten we rekening houden met de buren.
De afspraken zijn:
- de muziek in de woonkamer staat niet te hard
- je loopt niet rond met muziek in/op je oren, omdat je dan niet aanspreekbaar bent
- muziek met grove teksten is verboden (bijv. schuttingtaal, racisme)
- als je op je kamer muziek aanhebt, doe je je raam dicht
- je muziek staat zodanig aan, dat we het op de gang niet horen
- vanaf 21:00 uur is het stil boven op de gang.
Roken
Jongeren boven 14 jaar mogen op de groep roken, mits de groepsleiding toestemming heeft
gekregen van je ouders/verzorgers.
Over het roken zijn er een aantal regels:
- je klikt je sigaretten in de recreatieruimte
Informatieboekje Dorpsstraat Entrea
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je levert je rookwaar in voordat je naar bed gaat
je rookt alleen in de tuin, aan de zijkant bij de keuken
je mag af en toe naar buiten om te roken.

Sporten
Misschien wil je graag bij je huidige sportclub blijven, of wil je in Oosterhout
gaan sporten. Dit kan en mag! Dit overleggen we dan met je ouders/verzorgers.
Als je onder toezicht gesteld bent (OTS hebt) kan de Dorpsstraat hieraan
meebetalen.
Tablet
Veel jongeren hebben tegenwoordig een eigen tablet. Deze mag je meenemen naar de
groep. Je tablet ligt wel op het kantoor. Als je erop wilt vraag je dit aan de groepsleiding.
Tabletten wordt gezien als computeren. Dit bekent dat als je gaat tabletten je computertijd
ingaat.
Taken
Omdat alle jongeren een steentje moeten bijdragen, krijgt iedereen elke week één bepaalde
taak. Deze taak kan zijn: van afruimen van de tafel tot stofzuigen van de hal. Deze taak voer
je na het avondeten uit. Wanneer je klaar bent met je taak laat je deze controleren door een
groepsleiding. Wanneer deze is goedgekeurd ga je verder met je avondplanning.
Televisie
De televisie mag ’s avonds aan nadat alle taken gedaan en
gecontroleerd zijn.
De jongeren die televisie willen kijken moeten met elkaar overleggen
wat er gekeken wordt, maar de groepsleiding bepaalt uiteindelijk wat er
gekeken mag worden. Dit is, omdat er ook programma’s zijn die niet
voor alle leeftijden geschikt zijn.
In de vakanties en in de weekenden mag de tv, na overleg, ook overdag aan.
Thema-avond
Omdat je samen op een groep woont, vinden we het belangrijk dat
iedereen op bepaalde momenten thuis is. Zo nu en dan wordt er een
thema-avond gehouden. Dit is een avond waarbij alle jongeren verplicht
op de groep moeten zijn. Tijdens deze avond wordt er een thema
besproken die op dat moment speelt op de groep. Dat kan gaan over:
mobielgebruik, vluchtelingen, seksualiteit etc. Hier kun je zelf ook iets van
leren. Deze avond duurt van 19:00-20:00
Uitnodigen
Jouw vrienden/familie zijn welkom op de Dorpsstraat. Voordat je mensen uitnodigt, moet je
dit even overleggen met de groepsleiding.

Verliefd worden
Verliefd worden is geweldig en overkomt iedereen op een gegeven moment,
maar verkering op de groep is niet toegestaan.
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Je veilig voelen
Je moet je veilig voelen. Onze medewerkers zijn professioneel en binnen de jeugdzorg geldt
een beroepscode. Je mag niet gepest, bedreigd, mishandeld of seksueel misbruikt worden.
Niet door begeleiders, leerkrachten of groeps- of klasgenoten. En ook niet thuis. Jouw
veiligheid staat centraal. Wanneer jij je niet veilig voelt, is het belangrijk dat je dit met iemand
bespreekt. Met een begeleider, vertrouwenspersoon of iemand anders die jij vertrouwt.
Doen!
De groepsleiding mag je niet vastpakken en vasthouden (fysiek ingrijpen). Er is een
uitzondering op deze regel, wanneer onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is. Hierbij kan je
denken aan situaties waarin je zo ‘uit je dak gaat’ dat je gevaarlijk bent voor jezelf, voor
andere jongeren van de groep of voor de groepsleiding. Groepsleiding pakt je dan vast op
een manier die binnen Entrea afgesproken is. In het geval dat de situatie escaleert, kan
groepsleiding de keuze maken om contact te leggen met de politie.
Er is ook een organisatie ‘Zorgbelang Gelderland’ waar mensen werken die jouw
vertrouwenspersoon willen zijn. Zij geven je gratis informatie of helpen je met het indienen
van een klacht. Je kunt Zorgbelang Gelderland bellen: T (026) 384 28 26 of
een bericht sturen via E vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.
Kijk ook eens op de website W www.zorgbelanggelderland.nl
Wassen
Iedere jongeren kan elke week 2x wassen. Op deze dag ga je je vuile was
in de wasmachine doen. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Wanneer
je was klaar is, haal je het er zelf uit en doe je het in de droger. Wanneer
deze klaar is haal je het er uit en vouw je het weer netjes op.
Ziek zijn
Het is niet leuk als je ziek bent en het is dus belangrijk dat je goed uitziekt.
Dit betekent dat je de hele dag op je kamer blijft en geen bezoek ontvangt.
Je mag natuurlijk wel af en toe van je kamer af om iets te komen eten en
drinken. Dit doe je in overleg met de groepsleiding.
Je mag die dag geen mobiel bij je houden en je mag dan niet naar buiten.
Je eet je avondeten op je kamer.
Als je ’s avonds weet dat je weer beter bent en dus de volgende dag weer naar school of
werk kan, dan mag je vanaf 19.00 uur beneden zijn.
Zomervakantie
In de zomervakantie organiseert groepsleiding een aantal leuke activiteiten voor de jongeren
die op dat moment op de groep zijn. Zo kan het zijn dat je een keer met de groep gaat
zwemmen, naar een pretpark gaat of een nachtje kamperen.
Het is handig als je van tevoren over je vakantie nadenkt wat je wilt gaan doen. Misschien
kan je met je ouders mee op vakantie of ga je vakantiewerk doen. Overleg je plannen op tijd
met je mentor!
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Wat heb je nodig als je op de Dorpsstraat komt wonen?
Kledinglijst
7 onderbroeken
4 bh’s (voor meisjes)
4 lange broeken
3 korte broeken
7 paar sokken
7 t-shirts
4 truien/vesten
1 zwembroek, badpak of bikini
1 winterjas
1 zomerjas
sportkleding
sportschoenen
2 pyama’s
een ochtendjas
slippers (om in de douche te dragen)
sloffen
Andere spullen
Een geldig identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar)
Een persoonlijke OV-chipkaart
Een pasje van je zorgverzekering of een kopie van het verzekeringsbewijs
Een goede fiets met verlichting en een slot
Een schooltas
Een weekend-/sporttas
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