WEGWIJS IN
BEMOK

DEEL 2

PRAKTISCHE INFO

1.

M

eer info

1.1 Praktische info
a. Inschrijven in Bemok.
Elke ouder is in Bemok welkom voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
Indien het begeleidend CLB en/of de Intersectorale Toegangspoort de
instap in Bemok ondersteunt, kunnen we samen afwegen of Bemok een
goed antwoord kan bieden op de hulpvraag die de ouders stellen.
De gezinsbegeleider regelt de inschrijving van het kind. Hij of zij legt hiertoe
de nodige inschrijvingsdocumenten voor:







inschrijvingsregister
inschrijvingsfiche
Charter, protocol en individuele dienstverleningsovereenkomst
schoolreglement
GOK vragenlijst
busreglement

b. Hoe komt uw kind naar Bemok ?
Persoonlijk vervoer
De ouders kunnen zelf instaan voor het vervoer met
de wagen. Dit is ongetwijfeld de meest rustige manier
waarop uw kind van en naar Bemok komt. Ouders die
hun kind elke morgen en avond naar Bemok brengen
en afhalen, kunnen aanspraak maken op een
vergoeding. We streven er naar dat de kinderen voor
wie het mogelijk is zelfstandig (te voet of met de fiets)
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naar Bemok komen. Waar nodig begeleiden we hen
hierbij.

Openbaar vervoer
Het kind komt met het openbaar vervoer. Indien dit
dagelijks gebeurt, kan Bemok een gratis bus- of
treinabonnement aanvragen.

Gemeenschappelijk busvervoer
Het kind komt met de schoolbus. Dit kan enkel als
Bemok de dichtstbijzijnde vrije basisschool ‘type 3’ of
type ‘9’ is in de regio van waar het kind woont. Bemok
neemt deel aan een gemeenschappelijk gratis
busvervoer voor de regio Kortrijk. Aan dit busvervoer
werken alle scholen voor Buitengewoon Onderwijs
van het Kortrijkse mee.
Een dertigtal bussen halen dagelijks de kinderen uit de regio Zuid-West-Vlaanderen
op en brengen ze ’s avonds terug naar huis. Iedere bus vervoert kinderen uit
eenzelfde stad of streek. Op de bus zitten dus niet enkel kinderen van Bemok, maar
ook van andere scholen uit het buitengewoon onderwijs. ’s Morgens haalt een bus de
kinderen aan huis op en vervoert hen naar een verzamelparking. Daar stappen de
kinderen op de bus die hen naar school brengt. ’s Avonds worden de kinderen op
school opgehaald en vervoerd naar de verzamelparking. Van daaruit nemen ze de
bus naar huis.
Op elke bus is een busbegeleid(st)er aanwezig. De busrit tussen Bemok en de
verzamelparking wordt ook begeleid door een opvoeder van Bemok. De bus stopt in
principe aan de deur of aan een halte dicht bij de woning. Het kind dient elke dag een
buskaart bij zich te hebben. De school levert deze kaart af. De bussen rijden enkel
op de schooldagen, dus niet op woensdagavond of tijdens de vakanties.
Indien het kind dagelijks aan het busvervoer deelneemt, dienen de ouders zich
schriftelijk akkoord te verklaren met het busreglement.

a. Wat kost Bemok ?
Iedere dag dat een kind in Bemok aanwezig is, wordt een dagprijs
aangerekend. Het VAPH ( Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap) subsidieert het grootste deel van de kosten van de opname.
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De rest betalen de ouders. De dagprijs die in Bemok wordt aangerekend,
is de prijs die door de overheid wordt opgelegd aan begeleidingscentra
zoals Bemok.
Momenteel bedraagt deze prijs € 5,25 per dag of € 2,62/halve dag
In deze dagprijs zijn inbegrepen:








therapieën en behandeling
middagmaal
vieruurtje
koek, stuk fruit en drankje
verzekering
spel- en therapiemateriaal
activiteitenonkosten

Naast de dagprijs komen nog een aantal andere zaken op de rekening:
Schooluitstappen en zwemmen
Maandelijks wordt € 4,5 aangerekend voor kleuters en €
8,5 voor schooluitstappen zoals de schoolreis,
toneelvoorstellingen, de sportdag, …. Het wekelijkse
zwemmen is hierin ook verrekend. Indien een kind zijn
zwemgerief vergeet, dan kan dit gehuurd worden aan €
0,25 per beurt.

Kampen
Voor de kampen tijdens de herfst-, krokus- of
zomervakantie komt er € 3 per dag bovenop de dagprijs.

De ouders betalen enkel de dagen waarop hun kind effectief in Bemok
aanwezig is.
We houden er rekening mee dat de zuivere schoolkosten niet hoger zijn
dan de maximumfactuur die het Ministerie van Onderwijs ons oplegt.
Tijdschriften als Doremi, Zonnestraal,.. dienen contant te worden betaald.
Elke maand krijgen de ouders een rekening toegestuurd samen met een
overschrijvingsformulier. We vragen elke rekening binnen de 10 dagen te
betalen. Bij betalingsproblemen kunnen ouders contact met de sociale
dienst.
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b. Wat heeft een kind nodig in Bemok?
Een goede Bemokker komt dagelijks met een BOEKENTAS naar school. In
deze boekentas steekt enkel het heen-en-weer-schriftje of het agenda en
eventueel boeken of schriften die nodig zijn voor een huistaak of les. Er
worden geen snoep, geld, speelgoed, GSM of andere (waardevolle)
voorwerpen meegebracht naar Bemok, tenzij dit gebeurt na afspraak met
een personeelslid. We willen
hiermee vermijden dat er veel
omgeruild wordt of dat bezittingen
van kinderen op school zoek raken
Wat is nodig ?
of worden stukgemaakt.
een boekentas
turngerief
zwemgerief op donderdag
spelkledij tijdens de activiteiten

We herinneren er tevens aan dat
de kinderen in de voormiddag een
drankje en een koek krijgen, op
dinsdag is dit een stuk fruit. Ook
om 16u10 krijgen ze nog een koek.
Voor de sportlessen is turn- en
zwemgerief nodig. Het turngerief
bestaat uit een short, T-shirt en
turnpantoffels.
Tijdens
de
activiteiten is het zinvol om
spelkledij te dragen. We hebben
graag dat alles genaamtekend is.

Wegwijs…

Dit blijft best thuis…
snoep, koeken, fruit
geld en waardevolle voorwerpen als:
GSM, computerspelletjes, …
kledij met te opzichtige opdruk

5

c. De dag rond…

7.30u

De deuren van Bemok gaan open.
Er is begeleiding voorzien door het opvoedersteam.

8.45u

De bus komt aan in Bemok. Ook de kinderen die niet met de
bus meegaan, worden nu in Bemok verwacht.

9.00u

Na een korte speeltijd beginnen de lessen.

10.40u

Speeltijd van 10.40u tot 10.55u. Iedereen krijgt een koek en
een drankje. Op dinsdag is dit een stuk fruit.

12.10u

De kinderen gaan naar de leefkamer om te eten.
Op woensdag eten we om 11.45u, want om 12.15u vertrekt de
bus voor wie niet blijft in de activiteiten op woensdagnamiddag.
Na de maaltijd is er vrij spel in de leefkamer of spelmogelijkheid
op de speelplaats.

13.25u

De lessen vangen opnieuw aan.
Op woensdagnamiddag starten de activiteiten met de
leefgroep.

15.05u

Speeltijd van 15.05u tot 15.20u

16.10u

Einde van de lessen. De bus vertrekt om 16.20u. Alle
kinderen krijgen eerst nog een koek. Wie wil kan, indien vooraf
afgesproken, in de leefgroep blijven tot 18.00u. Voor hen is nog
een vieruurtje voorzien. Nadien is er huiswerkbegeleiding of
kan er nog wat gespeeld worden.

18.00u

Bemok sluit zijn deuren. Tot morgen.
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d. Goed om weten
Bij afwezigheid of ziekte
Wij vragen de ouders om zo spoedig mogelijk Bemok te
verwittigen bij afwezigheid wegens ziekte of een andere
reden. Iedere afwezigheid dient schriftelijk verantwoord
te worden.
Bij meer dan 3 opeenvolgende
kalenderdagen ziekte is een doktersbriefje vereist. Een
kind is op die manier in regel met de inspectie en dit laat
ons toe de kostprijs voor deze dag afwezigheid NIET aan
te rekenen. Een kind kan maximaal 4 dagen afwezig zijn
zonder doktersbriefje. Langdurige onwettige afwezigheid
kan leiden tot intrekken van de kinderbijslag.

Heen-en-weer-schriftje
Elk kind heeft een schriftje in een mapje of een agenda
dat dagelijks in de boekentas zit.
In het schriftje staan de huistaken en af toe belangrijke
mededelingen van de personeelsleden. Ouders of
begeleiders kunnen in dit schriftje ook zelf
boodschappen schrijven voor een leerkracht, opvoeder
of ander personeelslid.
We rekenen erop dat dit schriftje elke dag wordt
ingekeken en alle boodschappen voor “gezien”
ondertekend worden. Van ons mag u hetzelfde
verwachten.

Huiswerk
Op dinsdag- en donderdagavond krijgen de leerlingen
een huistaak mee naar huis. Dit staat in het heen-enweer-schriftje of in de agenda geschreven. De huistaak
is normaal een herhaling van de geziene leerstof in de
klas. We voorzien dat kinderen hieraan twintig minuten
tot een half uur moeten aan spenderen. Bij herhaaldelijk
ernstige moeilijkheden voor het oplossen van de
huistaak, vragen wij ouders of begeleiders met ons
contact op te nemen. In sommige klassen wordt met een
weekopdracht gewerkt, dit wordt door de leerkracht tijdig
uitgelegd.
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Oudercontactavond
Jaarlijks
worden
drie
oudercontactavonden
georganiseerd voor ouders. Tijdens de eerste
oudercontactavond in september stellen de klastitularis
en de opvoeder zichzelf voor en vernemen de ouders
welke therapeuten hun kind zullen begeleiden het
komende schooljaar. In de loop van januari en op het
einde van het schooljaar is nog een oudercontactavond
voorzien om het rapport met de behaalde resultaten en
de evoluties te bespreken. Op de oudercontactavonden
zijn alle personeelsleden aanwezig.

BEMOK-randje
Het 'Bemok-randje' is een tijdschriftje met allerhande
praktische informatie dat zes maal per jaar verschijnt. De
kinderen en het personeel doen hierin verslag over de
voorbije activiteiten.

Medicatie
Wanneer een kind medicatie moet nemen in Bemok
vragen we ouders hier duidelijk over te communiceren
met de sociale dienst.
Via de kinderen wordt geen medicatie meegegeven.
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1.2 CLB
CLB staat voor het Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Elke school in
Vlaanderen werkt samen met een CLB. Ouders, leraren, directies en ook
de kinderen zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding.
In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen,
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen.
Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn
kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
Bemok werk samen met het Vrij CLB Groeninge. Het centrum staat
ondermeer in voor:
 Opvolging en bespreking van de onderwijsloopbaan van de leerlingen
doorheen het schooljaar.
 Medische controle en opvolging.
Indien een ouder of begeleider niet wenst dat hun kind door het Vrij CLB
wordt opgevolgd, moet dit hen schriftelijk gemeld worden.
U kunt hen contacteren op volgend adres:

Vrij CLB Groeninge
Kasteelstraat 29
8500 Kortrijk
056/24 97 00
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1.3 Scholengemeenschap ‘Klavertje Vier’
In het kader van de hertekening van het onderwijslandschap van het
basisonderwijs
is
de
Bemok-school
toegetreden
tot
de
scholengemeenschap “Klavertje Vier” samen met drie scholen van het
buitengewoon onderwijs en vier scholen van het gewoon basisonderwijs:
 BuBaO Bemok (Type 3 en 9)
 BuBaO De Sprong (Type 1,8 en type basisaanbod)
 BuBaO De Kindervriend (Type 2)
 VBS Bellegem
 VBS St. Theresia Rollegem
 VBS Centrumschool Marke
 VBS Rodenburg Marke

1.4 Kwaliteitszorg
Bemok, zowel school als begeleidingscentrum, streven een zo goed
mogelijke zorg en onderwijs na. Sinds jaar en dag zijn de medewerkers
van Bemok op zoek hoe de kwaliteit van de werking kan worden
bijgestuurd en verbeterd.

Mede onder impuls van de overheid en een nieuwe wetgeving werd een
systeem opgezet van TOTALE KWALITEITSZORG. Dit houdt in dat alle
medewerkers van Bemok:
 constant nastreven om op een kwaliteitsvolle manier te zorgen voor de
kinderen.
 zich permanent bevragen hoe het eventueel beter kan.
 rekening houden met een aantal kwaliteitscriteria die de overheid ons
oplegt.
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Een uitgebreid systeem van overleg, metingen,
evaluaties, audits, … scheppen een kader dat
ons toelaat de kwaliteit van zorg, begeleiding,
behandeling en onderwijs te beoordelen en te
verbeteren. De overheid gaat na of we dit
werksysteem nauwkeurig en doeltreffend
toepassen.
Kwaliteit is niet alleen een zaak van personeel en directie. Ook de ouders
en de kinderen, de diensten waar we mee samenwerken,… kunnen onze
kwaliteit evalueren en voorstellen tot verbetering aanreiken.
Het kwaliteitssysteem van Bemok is uitgeschreven in een
kwaliteitshandboek. Wie hierover meer informatie wenst, kan steeds
contact nemen met de directie of de kwaliteitscoördinator van Bemok.

1.5 Toepassing van IJH en DRM in Bemok
IJH is de afkorting van ‘Integrale JeugdHulp’ en DRM staat voor ‘het
Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp’.
Beide decreten werden goedgekeurd op 7 mei 2004 en traden in werking
op 1 juli 2006.
Het decreet Integrale Jeugdhulp vormt de basis om de jeugdhulp in
Vlaanderen te optimaliseren. Jeugdhulp wordt in zeven sectoren
aangeboden: het Algemeen Welzijnswerk, het CLB, de Bijzondere
Jeugdbijstand, de Integrale gezinszorg, de Geestelijke gezondheidszorg,
Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap.
Ook Bemok moet dus met deze regelgeving rekening
houden.
IJH streeft de optimale afstemming van de diverse vormen
van jeugdhulp op elkaar na. Ze beoogt overzichtelijkheid
en een vlotte onderlinge samenwerking. Zo wil men sneller
gepaste hulp kunnen geven aan de hulpvrager.
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Het DRM zorgt ervoor dat goede hulp voor een
minderjarige kan worden afgedwongen en dat er wordt
gehandeld in het belang van de minderjarige. Het
somt de rechten van de hulpvragende minderjarigen
op. De bedoeling is om de participatie van de jongeren
te verbeteren.
De opgesomde rechten zijn niet nieuw, maar o.a.
gebaseerd op het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind.
Dankzij het DRM heeft elke minderjarige nu dezelfde rechten, ongeacht
welke jeugdhulpinstantie hulp biedt.
De elf RECHTEN van de minderjarigen in de jeugdhulp zijn:
 RECHT op hulp (krijgen of doorverwijzen)
 RECHT op duidelijke informatie (antwoorden op het niveau van de
jongere)
 RECHT om zelf te beslissen of ze hulp krijgen of niet
 RECHT op respect voor hun gezin
 RECHT op meepraten (inspraak en participatie)
 RECHT op een dossier (recht op een dossier, inzage en inspraak)
 RECHT op een bijstandspersoon (indien gewenst)
 RECHT op privacy
 RECHT op zakgeld (in bijzondere omstandigheden)
 RECHT op een goede behandeling
 RECHT op verwoorden en behandelen van klachten
In een aantal van deze rechten moet rekening worden gehouden met de
rechtsbekwaamheid van de minderjarige.
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Ongeacht deze rechten, blijven ouders natuurlijk een erg belangrijke
schakel in de hulpverlening van hun kind. Want ook wanneer er problemen
zijn, blijven ouders normaal gezien verantwoordelijk voor hun kind en
moeten ze bij hun opvoeding en dus ook bij hun hulpverlening worden
betrokken.
Binnen onze kwaliteitszorg werd een project en een werkgroep opgestart
die met deze wetgeving aan de slag gaat. De werkgroep DRM gaat na of
de toepassing van de regelgeving van het decreet voldoende is
gegarandeerd in Bemok. Van daaruit geeft ze een aanzet om onze
werking, visie en dagelijkse praktijk waar nodig aan te passen. Verder
streven we ernaar dat de regelgeving door alle betrokken medewerkers
voldoende is gekend en geborgd. Er wordt ook gewerkt aan systemen om
de toepassing van het decreet aantoonbaar te maken en om de kinderen
in Bemok en hun ouders over dit alles te informeren.
Meer informatie is te vinden op volgende websites:
http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/
http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/
Met vragen kan u ook terecht bij de sociale dienst.
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BEMOK
Walle 115
8500 Kortrijk
Tel.: 056 21 58 37
Fax: 056 21 47 01
begeleidingscentrum@bemok.be
school@bemok.be


Wegwijs…

16

www.bemok.be

