Contact met uw kind
Uw steun is onmisbaar voor een positieve terugkeer in de samenleving

Dit informatieblad is bedoeld voor ouders
die op bezoek willen komen bij hun zoon
Elke week mag uw zoon twee keer
bezoek ontvangen.

niet naar binnen en dient u op te bergen in
een kluisje bij de ingang. Ter controle dient u
pieploos door de detectiepoort te lopen. Ook
huisdieren zijn niet toegestaan.

Afspraak maken
Wilt u op bezoek komen, dan kunt u tussen
8.30 en 17.00 uur bellen (071 - 30 55 555) of
mailen: bezoekadministratie@teylingereind.nl
Onaangekondigd bezoek laten wij niet toe.

Hoeveel mensen mogen op bezoek?
Het bezoek mag uit maximaal 3 personen
bestaan. Broertjes en zusjes die niet alleen
thuis kunnen blijven, mogen mee naar het
bezoekuur (maximaal 3).

Let op: Als andere familieleden en vrienden
op bezoek willen komen, kunnen zij op
www.teylingereind.nl lezen hoe zij zich
kunnen registreren. Voor hen gelden andere
regels.

Maandag t/m vrijdag
Ouders/verzorgers, familie en vrienden zijn
welkom.

Legitimatie
U dient zich bij ieder bezoek te legitimeren
met een geldig ID-bewijs: paspoort, rijbewijs
of ID-kaart.

Zaterdag en zondag
Ouders/verzorgers, familie en de partner
waarmee de jongere een duurzame relatie
heeft zijn welkom. Dit bezoek moet vergezeld
worden door minimaal één ouder/verzorger
van de jongere die in Teylingereind verblijft.

Controle
Iedere bezoeker wordt bij binnenkomst
gecontroleerd op spullen die niet naar binnen
mogen, zoals sigaretten, wapens, drugs en
alcohol. Telefoons, foto- en filmapparatuur,
jassen en tassen mogen ook

Bezoekers jonger dan 18 jaar
Minderjarige bezoekers die uw zoon willen
bezoeken, mogen alleen onder begeleiding
van een meerderjarige op bezoek komen en
moeten toestemming hebben van hun ouders
en van u.

Bezoekersruimte
Het bezoek vindt onder toezicht plaats in een
bezoekersruimte waar ook andere jongeren
bezoek ontvangen.
Verscherpt toezicht
Als jongeren in Teylingereind softdrugs
hebben gebruikt of verboden middelen in
bezit hadden, dan worden zij na ieder bezoek
gecontroleerd (visitatie) op de aanwezigheid
hiervan. Dit is volgens de richtlijnen van de
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. Er
kan dan besloten worden tot een tijdelijke
maatregel verscherpt toezicht. De jongere
mag dan tijdelijk maximaal 2 bezoekers
ontvangen. Minimaal één bezoeker moet 18
jaar of ouder zijn. In de bezoekruimte zijn
extra medewerkers van Teylingereind
aanwezig die toezicht houden.
U dient zich te houden aan de aanwijzingen
van de medewerkers.
Regels voor de eerste zes weken
 Tijdens de eerste week in
Teylingereind mogen alleen de ouders
op bezoek komen of de partner
waarmee de jongere een duurzame
relatie heeft. Voor de partner is, in
tegenstelling tot de ouders, een
goedgekeurde registratie vereist.
 Na een goedgekeurde registratie
mogen andere familieleden op bezoek
komen (zie voor registratie
www.teylingereind.nl);
 Na zes weken kan er voor het
doordeweekse bezoekmoment
bezoek aangevraagd worden voor een
goede vriend of vriendin. Ook zij
dienen hiervoor vooraf een
registratieformulier in te vullen.
Reiskostenvergoeding
Als u een uitkering krijgt, dan kunt u bij uw
gemeente informeren of u in aanmerking
komt voor reiskostenvergoeding. Mocht dit
het geval zijn, dan heeft u voor ieder bezoek
een bezoekbewijs nodig. Deze kunt u
opvragen bij de receptie van Teylingereind.
Let op: Bezoekbewijzen worden eenmalig en
uitsluitend op de bezoekdag verstrekt.

Bezoektijden
Groep
Doordeweeks weekend
Rak
Maandag
Zaterdag
18.45 – 19.45 16.00 – 16.45
Lier
Dinsdag
Zondag
18.45 – 19.45 16.00 – 16.45
Nes
Dinsdag
Zaterdag
20.15 – 21.15 10.45 – 11.30
Zift
Woensdag
Zondag
18.45 – 19.45 11.45 – 12.30
Lei
Woensdag
Zaterdag
20.15 – 21.15 14.45 – 15.30
Gaag
Donderdag
Zondag
18.45 – 19.45 10.45 – 11.30
Rijn, Zee,
Donderdag
Zaterdag
Klink
20.15 – 21.15 11.45 – 12.30
(13.00 extra)
Dijk
Vrijdag
Zondag
20.15 – 21.15 13.00 – 13.45

Bellen
U kunt op vaste tijden bellen naar de groepsleiding om hen te vragen hoe het met uw zoon
gaat: 071 – 30 55 555.
Beltijden
Ma. t/m vrijdag

Za. t/m zondag

09.00 – 14.00 u
15.00 – 17.00 u
19.30 – 21.15 u
10.00 – 14.00 u
14.30 – 17.00 u

Beltegoed
Beltegoed storten op de rekening van uw
kind? Zie www.teylingereind.nl.
Post versturen
U mag uw zoon zo veel post sturen als u wilt.
Vermeld duidelijk de naam van uw zoon en de
leefgroep op de envelop. Post wordt
gecontroleerd op verboden spullen en kan
eventueel volledig worden gelezen.
Routebeschrijving
Op www.teylingereind.nl vindt u een
routebeschrijving.

