
Mijn kind is lang of
vaak ziek

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? 
Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 

Is je kind ernstig ziek, verwond of zwanger? Deze 3 gratis initiatieven bereiden het voor 
op een vlotte terugkeer naar school.

1 De leraar komt bij je thuis of naar het ziekenhuis (TOAH)

• Vraag TOAH aan via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdelijk-onderwijs-aan-huis-organiseren 

• Deel 1 vul je zelf in. 

• Een arts of specialist vult deel twee in.

• Bezorg het ingevulde formulier aan de directeur van je school.

• Die duidt een leraar aan die 4 uur per week komt lesgeven. De school bepaalt de leerstof. 

2 Je kind volgt thuis live de les via internet (Bednet)

• Jij of iemand anders vraagt Bednet aan via https://bednet.be/voor-ouders/bednet-aanvragen. 

• Bednet contacteert je binnen 5 werkdagen. 

• Ze installeren de hard- en software en ondersteunen je bij het gebruik.

• Je kind volgt thuis via de computer de lessen op school. Het doet actief mee en behoudt de band met 
zijn klas.

3 Je kind gaat naar een ziekenhuisschool

Blijft je kind lang in het ziekenhuis of de kinderpsychiatrie? Vraag of zij een school hebben / kennen die 
samenwerkt met de school van je kind.

¿Tu hijo/a tiene una enfermedad o lesión seria? ¿Tu hija está embarazada? Estas 3 inicia-
tivas gratuitas le preparan para volver a integrarse fluidamente en la escuela.

1 El/la profesor/a acude a tu casa o al hospital (TOAH)

• Solicita TOAH a través dehttps://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdelijk-onderwijs-aan-huis-organiseren 

• Rellena la parte 1. 

• Un médico o especialista rellena la parte 2.

• Entrega el formulario rellenado al/a la directora/a de tu escuela.

• Éste/a designará a un/a profesor/a que irá a dar clase 4 horas por semana. La escuela fijará la mate-
ria de estudio.

2 Tu hijo/a sigue clase en vivo desde casa a través de internet (Bednet)

• Tú u otra persona solicita Bednet a través de https://bednet.be/voor-ouders/bednet-aanvragen. 

• Bednet contacta contigo dentro de los 5 días laborables. 

• Instalan el hardware y software, y te apoyan durante el uso.

• Tu hijo/a sigue las clases del colegio desde casa a través del ordenador. Participa activamente y man-
tiene la relación con sus compañeros.

3  Tu hijo/a va a una escuela de hospital.

¿Tu hijo/a permanece durante mucho tiempo en el hospital o la psiquiatría infantil? Pregunta si tienen/
conocen una escuela que colabore con la escuela de tu hijo/a.

Mi hijo/a está enfermo/a durante

mucho tiempo o a menudo

FICHA DE TRADUCCIÓN: MENSAJE DEL COLEGIO A LOS PADRES

Español

¿Quiere aprender holandés? Encuentre un lugar para hacerlo en  
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. O pregunte en la 
escuela de su hijo. ¿Vive en Bruselas? Entonces visite https://www.huisnederlandsbrussel.
be/leren-oefenen.


