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	Ruimte voor titel: Activiteiten op school                     BRUGFIGUREN SECUNDAIR     
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken moedigen hun kinderen aan om deel te nemen. - Het schoolteam zet in op een positief schoolklimaat. - Leerlingen maken kennis met organisaties en diensten die kunnen bijdragen aan het verhogen van hun welzijn. - Leerlingen leren het vrijetijdsaanbod kennen en nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten binnen de school. - Leerlingen voelen zich omringd door een netwerk dat zich inzet voor hun welzijn. 
	Verloop: Je zoekt naar partners die zich richten naar jongeren:- op vlak van vrije tijd;- op vlak welzijn. Je onderzoekt de noden en behoeften van leerlingen en houdt rekening met signalen van ouders. Je zoekt uit welke activiteiten er kunnen doorgaan - tijdens de lesuren;- tijdens de middagpauze;- na de lesuren. Je verzorgt de communicatie naar de ouders en de leerlingen. Waar nodig speel je extra in op individuele noden. Bij tussen- of naschoolse activiteiten:- Je maakt afspraken met de lesgever:* Neem de verplaatsingen goed door met de lesgever en met betrokken teamleden.  Bijvoorbeeld: Waar gaat de activiteit door? Hoe verplaatsen de leerlingen zich ernaar toe? Wat is hierbij gebruikelijk?* Maak afspraken omtrent het gebruik van de zaal/het lokaal: Wat met het materiaal? Wie sluit af? …* Maak afspraken rond het opvolgen van de aanwezigheden. Geef een aanstiplijst door met ruimte voor het aanduiden van de aanwezigheden per sessie.- Je zorgt ervoor dat de inschrijvingen en betalingen worden doorgegeven aan de organisator/lesgever. Je maakt gebruik van kortingen waar mogelijk (Uitpas, organisatiepas). Indien van toepassing zorgt de organisator voor de vrijwilligerscontracten.  - Je volgt samen met de lesgever de aanwezigheden op van de leerlingen. Je evalueert tussentijds informeel met de lesgever en/of de organisator, aan het einde van de reeks volgt een formele evaluatie. Bij klasinterne activiteiten betrek je de leerkracht(en) bij de afspraken en praktische regelingen.
	Partners: Leerkrachten, leerlingen en ouders. Diverse organisaties met een aanbod voor jongeren (in het Genste bv. vzw Jong, Sportaround, bibliotheken, ...).
	Tips en aandachtspunten: Ga na hoe toegankelijk de organisaties zijn voor de leerlingen/ouders.Zoek samen naar mogelijkheden om kortingstarieven toe te passen (Uitpas, organisatiepas, tussenkomst mutualiteit, OCMW,…).
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