VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

TRANSLATION FILE: KEY MESSAGE FROM THE SCHOOL TO PARENTS

Nederlands

English

Mijn kind is lang of

My child is ill often or for

vaak ziek

long periods of time

Is je kind ernstig ziek, verwond of zwanger? Deze 3 gratis initiatieven bereiden het voor
op een vlotte terugkeer naar school.

Is your child seriously ill, injured or pregnant? These three free initiatives help prepare
them for a smooth return to school.

1 De leraar komt bij je thuis of naar het ziekenhuis (TOAH)

1 The teacher comes to your home or to the hospital (TOAH)

•

Vraag TOAH aan via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdelijk-onderwijs-aan-huis-organiseren

•

Request TOAH via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdelijk-onderwijs-aan-huis-organiseren

•

Deel 1 vul je zelf in.

•

Fill in part one yourself.

•

Een arts of specialist vult deel twee in.

•

A doctor or specialist fills in part two.

•

Bezorg het ingevulde formulier aan de directeur van je school.

•

Send the completed form to the headmaster of your school.

Die duidt een leraar aan die 4 uur per week komt lesgeven. De school bepaalt de leerstof.

•

He or she appoints a teacher who comes to teach four hours a week. The school determines the
course material.

•

2 Je kind volgt thuis live de les via internet (Bednet)

2 Your child follows lessons live at home via the internet (Bednet)

•

Jij of iemand anders vraagt Bednet aan via https://bednet.be/voor-ouders/bednet-aanvragen.

•

Bednet contacteert je binnen 5 werkdagen.

•

You or someone else request Bednet via https://bednet.be/voor-ouders/bednet-aanvragen.

Ze installeren de hard- en software en ondersteunen je bij het gebruik.

•

Bednet will contact you within five working days.

Je kind volgt thuis via de computer de lessen op school. Het doet actief mee en behoudt de band met
zijn klas.

•

They install the hardware and software and offer user support.

•

Your child follows school classes at home via the computer. He or she actively participates and stays
connected with his or her class.

•
•

3 Je kind gaat naar een ziekenhuisschool
Blijft je kind lang in het ziekenhuis of de kinderpsychiatrie? Vraag of zij een school hebben / kennen die
samenwerkt met de school van je kind.

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? Surf
dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

3 Your child goes to a hospital school
Does your child have to stay in hospital or child psychiatry for a long period of time? Ask if they have/
know a school that works with your child’s school.

Do you want to learn Dutch? Find a place to do so at https://www.integratie-inburgering.
be/nederlands-leren-en-oefenen. Or ask at your child’s school. Do you live in Brussels? Then
visit https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

