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	Ruimte voor titel: Toeleiden naar externen - vrije tijd en welzijn
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken en leerlingen maken kennis met organisaties en diensten die kunnen bijdragen aan het verhogen van het welzijn van de jongeren. - Ouders moedigen hun kinderen aan om deel te nemen. - Leerlingen voelen zich omringd door een netwerk dat zich inzet voor hun welzijn. - Het schoolteam heeft oog voor noden en behoeften op vlak van brede leer- en leefomgeving.                                                                                                                              BRUGFIGUREN SECUNDAIR
	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 en leerkrachten. Je verzorgt de communicatie naar de leerlingen en de ouders. Waar nodig speel je extra in op individuele noden, bijvoorbeeld door de eerste keer mee te gaan naar de sportclub, door te zoeken naar betaalbare activiteiten of kortingsmogelijkheden (Uitpas, organisatiepas, tussenkomsten mutualiteit en OCMW), ... Je kunt ook beroep doen op Sportaround voor individuele begeleiding in de zoektocht naar een passende sportclub. Specifieke acties:- Sport Na School: je spreekt af met de sportleerkracht die de leerlingen in zijn lessen enthousiasmeert en gaat extra langs in de klassen net voor de twee proefperiodes. Je zorgt ervoor dat je een zicht hebt op populaire mogelijkheden en op een aanbod in buurten waar de leerlingen wonen. Je begeleidt leerlingen in hun zoekproces, stimuleert hen om zich in te schrijven en ondersteunt hen bij de betaling en administratie, in samenspraak met de ouders. Waar nodig ga je de eerste keer mee. Je probeert leerlingen samen te motiveren voor een activiteit, zodat de kans dat ze het volhouden verhoogt.- Infomarkt rond vrije tijd en welzijn, gekoppeld aan een oudercontact: je contacteert relevante organisaties en vraagt hen om een standje te bemannen tijdens het oudercontact. Je zorgt ervoor dat ze goed gepositioneerd zijn en dat er voldoende omkadering is, zodat ouders en jongeren maximaal de kans hebben om het aanbod te ontdekken en zich te informeren. 
	Partners: Leerkrachten, leerlingen en ouders. Organisaties met een aanbod voor jongeren zoals vzw Jong, Sportaround, culturele organisaties, jeugdbewegingen, ...
	Tips en aandachtspunten: Breng leerlingen en ouders op de hoogte van het kostenplaatje en de mogelijke kortingen. Maak eventueel gebruik van de organisatiepas.
	Afbeelding2_af_image: 


