Dienst

’t Scharnier Studieondersteuning aan huis

Contactgegevens
- Adres:

“De Joert” Weidestraat 81, 8310 Assebroek

-

Telefoon:

0473/647 101

-

Mailadres:

info@hetscharnier.be

-

Website/Facebookpagina:

https://www.hetscharnier.be/

Doelgroep
Kinderen uit maatschappelijk gezinnen in de regio Brugge Blankenberge.
We werken vanaf de 3de kleuterklas tot en met de eerste graad van het secundair.
Korte omschrijving van het aanbod/activiteiten
't Scharnier verzorgt studieondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen in het
gewoon en buitengewoon basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs, van
de regio Brugge-Blankenberge.
Via studieondersteuning aan huis, aangeboden door studenten lerarenopleiding,
maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, pedagogie en (sociale) verpleegkunde,
trachten we het schoolgebeuren een volwaardige plaats te geven binnen het gezin en
op die wijze de onderwijskansen van de kinderen en de jongeren te verhogen.
Een student uit de lerarenopleiding getuigt:
’Het leven zoals het is: ‘de klas’, heb ik in al mijn vorige stages kunnen ervaren.
Van 'Het leven zoals het is: ‘het gezin’, heb ik nu kunnen proeven.
Die twee ervaringen samen hebben mij doen inzien dat een leerling veel meer is dan
enkel wat hij is in de klas.”
Openingsmomenten (dagen/uren) en sluitingsdagen voor het komende jaar
De student gaat een- of tweemaal per week naar het gezin en realiseert een twintigtal
studieondersteuningen gedurende ongeveer drie maanden.
De studieondersteuning voorzien we meestal op dinsdag en donderdagavond. (Niet
tijdens de schoolvakanties of op feestdagen).
Op dinsdagavond (of donderdagavond) komt de student naar de dienst terug voor een
terugkommoment . Daar ontmoet hij of zij medestagiairs uit verschillende disciplines.
Onder leiding van zijn contactpersoon wisselt hij of zij ervaringen uit met andere
studenten. De terugkommomenten vormen het kloppende hart van het project. Het
zijn meestal geanimeerde leermomenten.
In Blankenberge maken we op dinsdagavond gebruik van een vergaderlokaal in de
Bollaard.

Bereikbaarheidsinfo
Fiets:
Op onderstaande kaart zie je de fietsroute van het station naar “De Joert”, gelegen in de Weidestraat
81, waar ’t Scharnier zich bevindt. Deze route loopt via de Katelijnevest waarna je dient over te steken
naar de Baron Ruzettelaan om dan direct links af te slaan naar de Edward de Denestraat. Als je deze
straat uitrijdt kom je terecht in de Weidestraat.

Bus:
Met bus 2 kan je vanaf het station naar de Weidestraat geraken. Na 5 haltes zou je ter plaatse moeten
zijn. Op 110 meter van de bushalte, op nummer 81 ligt het nieuwe gebouw waar ’t Scharnier zich
bevindt.

Auto:
1. Vertrek in noordwestelijke richting op de Stationsplein naar Buiten Begijnenvest/R30
200 m
2. Sla rechtsaf naar de Buiten Begijnenvest/R30
Ga verder op de R30
1,4 km
3. Flauwe bocht naar rechts naar de Generaal Lemanlaan
200 m
4. Neem de 2e afslag rechts, Daverlostraat op
450 m
5. Neem de 3e afslag rechts, Rubenslaan op
17 m
6. Rubenslaan draait iets naar links en wordt Leliestraat
200 m
7. Weg vervolgen naar Weidestraat
U vindt uw bestemming links Weidestraat 81

