Hoe omgaan
met kwetsbare gezinnen
in Corona-tijden?
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Indien er geen internet is
om digitaal schoolwerk te maken ….
Leerkrachten kunnen via de school een code aanvragen om leerlingen die thuis geen
internet hebben van internet te voorzien!
Telenet:
https://press.telenet.be/telenet-opent-publieke- internetconnecties-voor-leerlingenzonder-internettoegang
Proximus:
https://schoolit.be/infrastructuur/nieuws/proximus-opent- wi-fi-voor-afstandsonderwijs-tijdens-corona
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Indien je je als leerkracht of school team
zorgen maakt over de ﬁnanciële situatie
van een leerling…
● Maak een beeld in je hoofd over de leefwereld van een kind in een kwetsbaar
gezin. Hoe leeft het kind tijdens de Corona periode? Is er een tuin om even te
ontspannen? Moet het kind de zorgende rol opnemen voor eventuele broertjes of
zusjes? Moet het kind veel huishoudelijke taken doen? Heeft het kind het nodige
materiaal om de opdrachten te kunnen maken? …
● Begrijp dat onderwijs – tijdens de Corona periode – voor mensen in (kans)armoede geen hoofdprioriteit is. De huidige crisis zal een financiële impact
hebben op heel wat gezinnen. Ouders in een kansarm gezin maken zich het meest
zorgen over hun financiële toekomst, niet over de schoolresultaten van hun
kind…
● Zet procedures met invorderingsbedrijven voor onbetaalde schoolfacturen even
‘on hold’? Verleng de betaaltermijn voor (openstaande) facturen? …
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Indien je als leerkracht of schoolteam
leerlingen niet kan bereiken…
● De thuissituatie van het kind kan er voor zorgen dat een kind minder ‘bereikbaar’ is.
Misschien maakt het zijn taken op momenten dat de leerkracht niet (meer) bereikbaar is
(na bepaald tijdstip) net omdat de gezinssituatie voorrang krijgt (bijv. zorgen overdag
voor broers en zussen, helpen met de ouders,…).
● Kinderen uit een kansarm gezin hebben vaak de gelegenheid niet om (veel en / of
spontaan) te communiceren. Misschien moet een laptop of tablet gedeeld worden met
broers of zussen? Misschien heeft het kind geen aparte ruimte om zich comfortabel te
settelen?
● Communiceren kan er voor zorgen dat de leerkracht te veel ‘inkijk’ heeft in hun gezin.
Bijkomende uitleg vragen kan de ouders het gevoel geven dat ze onvoldoende
capaciteiten hebben of dat ze geen belang hechten aan het schoolwerk van hun kind.
Of dat er onvoldoende ‘tools’ aanwezig zijn om op een degelijke manier de opdrachten te
maken.
● Stuur eens een niet schoolgebonden berichtje naar een kind in een complexe thuissituatie Misschien is het kind jarig tijdens de Corona periode en kan je het kind verrassen
met een berichtje voor zijn verjaardag? Blijf als leerkracht ‘dichtbij’!
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Indien een leerling (toch) nood
heeft aan een babbel …
● Verspreid via kanalen van de school een overzicht van instanties waar leerlingen en / of
ouders terecht kunnen met hun vragen. Iedereen beleeft deze hectische periode op zijn
eigen manier. Geef ouders en leerlingen de ruimte om hierover te ventileren.
Laat hen de kans om hun bezorgdheden te uiten of een ‘gewone’ babbel te slaan.
● Professionele begeleiding tijdens Corona-tijden kan via :

CLB - chat: www.clbchat.be (open op ma-di-woe-don van 14u tot 21u voor
leerlingen én ouders)
1712:  1712 of www.1712.be vragen rond (familiaal) geweld
Kind & Gezin:  078/150.100 : voor alle vragen m.b.t. de jongere kinderen
Opvoedingslijn:  078/15.00.10. of opvoedingslijn@groeimee.be:
voor alle vragen rond opvoeden van je kind(eren)
CAW:  0800/13.500 of www.cax.be/chat: voor alle vragen rond (algemeen)
welzijn
AWEL:  102 of www.awel.be: hulplijn voor kinderen en jongeren
NU PRAAT IK ER OVER: www.nupraatikerover.be: initiatief van
Vertrouwenscentra Kindermishandeling
CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE: https://e-inclusie.be/handleidingen:
eenvoudige handleidingen voor gebruik laptop, smartphone, tablet,
digitale communicatiemogelijkheden...
HUIS VAN HET KIND:  050/47.55.15 (elke maandag- en donderdagavond
tussen 20u en 22u bereikbaar voor alle ouders)

Voor alle bijkomende vragen of bezorgdheden kunnen jullie terecht bij
de sociale dienst van OCMW Zedelgem
An Mandeville:  050/25.05.67
an.mandeville@zedelgem.be
Valerie Goethals:  050/25.07.84
valerie.goethals@zedelgem.be
Bronnen: folder van Lokaal Bestuur De Panne en folder van de Brugfiguren van de Stad Lokeren

