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- Jongeren, klasgroepen, leerkrachten

- Alle jongeren uit het secundair onderwijs

- Ingeschreven of verbonden aan een secundaire school

- Alle onderwijsvormen

- Regio Brugge - Oostkust

- Regio Brugge - Oostkust

- Met schools perspectief

- Zonder enig of met beperkt schools perspectief

- Met voldoende motivatie

- Met voldoende motivatie voor een alternatief leertraject

WAT

WAT

- Individueel: volgens interesses en noden.

- De jongere krijgt toestemming om zijn schoolloopbaan (tijdelijk) los te
laten. Deze vorm van gewettigde afwezigheid kan de jongere helpen
zijn weg te vinden.

- In kleine groep (4 jongeren): 2,5 week schoolvervangend met

- Elke jongere heeft ‘leerrecht’, maar leerrecht ≠ schoolplicht.

nazorgmomenten.

- herstellend werken: verbindende gesprekken bij conflicten.

- We gaan samen op zoek naar een alternatief leertraject. Dit doen we
aan de hand van (een) leerplek(ken) op maat.

- klasgroepen:

- Op eigen tempo kan de jongere terug engagement opnemen,
succeservaringen opdoen en terug vertrouwen winnen.

1. Versterkende momenten voor klassen waarbij de les
niet vlot verloopt en/ of er onderlinge spanningen zijn.
2. Verbindende klasdag (éénmalig) voor het creëren van
een positief klasklimaat.

- Om de 6 à 8 weken vindt er een rondetafelgesprek plaats.
- De afspraken komen tot stand in overleg met alle betrokkenen in deze
gesprekken.

Goed om te weten

Goed om te weten

- De termijn van een traject is
afhankelijk van de hulpvraag.

- De termijn van een traject is
zo kort mogelijk en zo lang als nodig.

- Elk traject start, na akkoord van
het CLB, met een verkennend
rondetafelgesprek.

- Leerrecht verstrekt geen getuigschrift
of diploma.

www.blinkbrugge.be
info@blinkbrugge.be
050/ 32. 60. 82.

- We geven de jongere een reflectie
terug van zijn leertraject.

www.blinkbrugge.be
0471/ 95. 03. 38
tina.vankerschaver@blinkbrugge.be
Bereikbaar op dinsdag, woensdagNM & donderdag

