Katrien zal steeds op school aanwezig zijn tijdens
de oudercontacten.
Lukt het niet om dan langs te komen?
Dan kan je altijd per mail of telefonisch een
afspraak maken voor een ander moment.

EEN AFSPRAAK MAKEN?

050 43 51 40

katrien.raats@ocmwdehaan.be

Katrien Raats

JOUW BRUGFIGUUR

BRUGFIGUREN OP SCHOOL
Naast de school en het CLB, zijn nu ook de brugfiguren een partner van jouw gezin tijdens de
schoolcarrière van je kind.
De brugfiguren zijn vertrouwenspersonen die
vanuit de school op maat werken van jou en je
gezin! Iedere brugfiguur is een maatschappelijk
werker bij het O.C.M.W. van De Haan.

OP DE VOLGENDE PAGINA ZIE JE
WAARVOOR JE BIJ JE BRUGFIGUUR
TERECHT KAN

VAKANTIE
Via Vakantieparticipatie kunnen gezinnen met een beperkt budget voortaan goedkoper op (dag)uitstap gaan
of zomerkampen voor de kinderen boeken.

INFORMATIE
Bij ons kan je met al je vragen terecht. Wij zoeken samen
met jou een antwoord of een oplossing voor de vraag
waarmee je zit!

ADMINISTRATIE

GESPREK

Zit je met een probleem of wil je graag ergens over
praten. De brugfiguur biedt een luisterend oor en zoekt
samen met jou een oplossing.

DE KATROL

Huiswerkondersteuning De Katrol helpt kinderen die het
wat moeilijker hebben op school een stukje vooruit. De
brugfiguur legt je uit hoe het werkt!

OUDERCONTACT

WEGWIJZER

Durf je niet goed om alleen naar het oudercontact te
gaan, maar wil je wel weten hoe je kind het doet? De
brugfiguur gaat met je mee naar het oudercontact.

VRIJE TIJD

Op zoek naar een bepaalde dienst en weet je niet goed
waar je moet aankloppen? De brugfiguur zoek met je
mee en maakt voor jou een afspraak.

Wij helpen je graag met je papieren. Bij de brugfiguur
kan je terecht om de studietoelage aan te vragen en
voor hulp bij het aanvragen van attesten.

Gezinnen met een beperkt budget kunnen via de Brugfiguur verschillende tussenkomsten aanvragen voor sportclubs, activiteiten en zomerkampen.

