Berendrecht, 21 februari 2018

Beste ouders,
Onze school heeft een jarenlange traditie om tijdens de vastenperiode projecten op te zetten ten
voordele van een goed doel. Soms steunden we een actie dichtbij huis of zochten we een project
in een Derde Wereldland. Dit jaar zetten we een actie op touw ten voordele van de organisatie
‘Bednet’. We leggen hieronder verder uit :
*Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en
jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen,
toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn
ze mee met de les en blijven ze hun vrienden
zien.

vrijwilligers van School&Ziekzijn
ziekenhuisscholen.

*Leerlingen die vaak of voor lange tijd afwezig
zijn door ziekte, operatie, ongeval of
zwangerschap kunnen internetonderwijs
volgen. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen
uit het lager en secundair onderwijs komen in
aanmerking.

*Het kind is mee met de les. 9 op 10 van de
Bednetters gaat over naar het volgende jaar
zonder te dubbelen.

*Bednet verbindt het zieke kind live via
internet met zijn of haar eigen klas : de klas
ziet de Bednetter op het computerscherm
achteraan in de klas. Via een camera die het
kind van thuis kan besturen kan het kind de
lessen volgen en/of met zijn klasgenoten
praten.
*De vzw werkt steeds in overleg met de
ouders, de school en met andere organisaties
zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, de

en

de

VOORDELEN :
Mee met de les en al de rest

*Het kind heeft regelmatig contact met de
vrienden van de klas. Zo vergeet het even
dat het ziek is en kan het terug ‘in de klas’ bij
zijn vrienden zijn. Het kind voelt zich niet
meer alleen.
Gratis, eenvoudig
*Bednet is gratis voor ouders en school :
computer, internet en begeleiding
*Het computersysteem is eenvoudig, ook
voor kleuters en lagere schoolkinderen.
*Bednet ondersteunt kinderen tijdens het
hele traject.

Bednet ontstond in 2002 als innovatieproject in de stad Antwerpen. De gelijknamige vzw
werd in 2004 opgericht door Kathy Lindekens, samen met enkele zeer gemotiveerde
vrijwilligers.
Sinds de opstart heeft Bednet al meer dan 1533 zieke kinderen kunnen helpen in Vlaanderen
en Brussel, in alle netten en alle onderwijsinrichtingen. Bednet zorgt voor het ICT-platform en
de hardware (computer, webcam, headset, scanner, printer,…)
Synchroon internetonderwijs via Bednet werd in
2014 erkend door de overheid. Het is structureel
verankerd in het onderwijs in de Vlaamse
Gemeenschap :
ALLE LANGDURIG EN CHRONISCH ZIEKE KINDEREN
HEBBEN
NU
RECHT
OP
SYNCHROON
INTERNETONDERWIJS

Om het project binnen de school vorm te geven
nodigen wij een spreker uit van de organisatie en er komt ook een mama getuigen als
ervaringsdeskundige. Haar kind maakt gebruik van het bednetsysteem.
De leerkrachten kunnen eventueel gebruik maken van de aangeboden lesbundels, er zijn
affiches en flyers en zelf kreeg u een folder mee.
Om als school een financiële bijdrage te kunnen leveren, loopt er tijdens de vastenperiode een
geldinzamelingsactie in de vorm van de gekende sponsortocht zoals wij die ook reeds in het
verleden organiseerden. Uw kind kreeg vandaag zijn sponsorkaart mee. Weet overigens dat
alles volledig vrijblijvend is. In de laatste vastenweek wandelen we dan door Berendrecht in het
kader van “BEDNET”
Tijdens de vastenperiode zijn er verder tal van activiteiten voor onze kinderen :
bezinningsmomenten, boeteviering, hongermaaltijd, vastenvoettocht, pyjamadag op 9 maart
ter ondersteuning van het bednetproject (info volgt later),...
Dit jaar worden ouders en grootouders weer uitgenodigd om deel te nemen aan
de vastenvoettocht, dit op vrijdagnamiddag 30 maart 2018.
(hierover wordt u later nog bericht)

Wij hopen dat u zich samen met ons in dit
vastenproject kunt inleven.
Met vriendelijke groeten
Directie en leerkrachten

