
VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

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. 

Chcesz uczyć się niderlandzkiego? Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc, odwiedzając 
stronę https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Lub zapytaj w 
szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko. Mieszkasz w Brukseli? Wejdź na 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.

Twoje dziecko jest poważnie chore, odniosło obrażenia lub jest w ciąży? Poniżej przed-
stawiamy 3 bezpłatne opcje nauki podczas długotrwałej nieobecności w szkole, aby 
dziecko mogło do niej wrócić bez zaległości.

1 Nauczyciel przychodzi do domu ucznia lub do szpitala (TOAH)

• O nauczanie TOAH można zawnioskować za pomocą formularza ze strony                                      
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdelijk-onderwijs-aan-huis-organiseren 

• Część 1. należy wypełnić samodzielnie, 

• a drugą część wypełnia lekarz lub lekarz specjalista.

• Wypełniony formularz należy złożyć u dyrektora szkoły dziecka.

• Wyznaczy on nauczyciela, który będzie przychodził uczyć dziecko przez 4 godziny tygodniowo. Szkoła 
określa materiał nauczania. 

2 Dziecko obserwuje lekcje „na żywo” w internecie (Bednet)

• Rodzice lub inna osoba w ich imieniu może zawnioskować o nauczanie Bednet na stronie                
https://bednet.be/voor-ouders/bednet-aanvragen. 

• Organizacja Bednet skontaktuje się z nimi w ciągu 5 dni roboczych. 

• Zainstaluje też dla dziecka potrzebny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a także zapewni po-
moc przy korzystaniu z systemu.

• Za pomocą komputera dziecko będzie mogło oglądać w domu lekcje, które odbywają się w szkole. 
Będzie też mogło w nich aktywnie uczestniczyć i utrzyma więź ze swoją klasą.

3 Udział w nauczaniu szpitalnym

Jeśli dziecko przez długi czas przebywa w szpitalu lub placówce psychiatrycznej dla dzieci, można się 
dowiedzieć, czy odbywa się tam nauczanie szpitalne lub też czy dany szpital /placówka współpracuje ze 
szkołą dziecka.

Mijn kind is lang of
vaak ziek

Moje dziecko długo lub często
choruje
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