Onderwijsdecreet XIV

Contact

Dit decreet biedt de we5elijke basis en een
subsidie-enveloppe vanuit het Ministerie van
Onderwijs voor K-diensten die niet verbonden zijn
aan een ziekenhuisschool als ondersteuning in de
personeels- en werkingsonkosten om onderwijs te
organiseren voor de opgenomen kinderen en
jongeren.
Aangezien
De
Korbeel
geen
erkende
ziekenhuisschool hee8, moeten de kinderen /
jongeren ingeschreven blijven in hun thuisschool.

Mevr.Kaat Debruyne
Schoolcoördinator De Korbeel
Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
tel. 056/24 52 59
schoolcoordinator@dekorbeel.be

Meer info
www.dekorbeel.be

Kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het
PZ H. Familie, gespecialiseerd in observa'e,
diagnos'ek en psychotherapie binnen zowel een
ambulante als residen'ële context.

Onderwijsbegeleiding

Gezondheidszorg H. Familie vzw
Groeningepoort 4
8500 KORTRIJK
Tel. 056/24.52.59
Fax. 056/24.52.64
informa'e@dekorbeel.be
www.dekorbeel.be

De basis van de werking

Onderwijsbegeleiding als onderdeel
van de behandeling

Samenwerking / Overleg
Intern:

• Kind staat steeds centraal:
Aanbod
- Ontwikkelingsgericht
- Probleemgericht
- Familiale context

• Ouders als noodzakelijke medewerkers:
- Therapeu'sche samenwerking
- Par'cipa'e

• Individueel therapieplan:
- Leefgroepwerking
- Speciﬁeke therapieën

• Interne samenwerking (mul'disciplinair)
• Externe samenwerkingsverbanden met
omliggende ziekenhuizen, dië'sten en huisarts.

•
•
•
•
•
•
•

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Maximum 4 lesuren per kind/week
Enkel de hoofdvakken
Logopedie bij leerstoornissen en/of
leerproblemen
Individueel en/of groepsonderwijs

Doelstellingen
Doelstellingen op maat van het kind, rekening
houdend met de verwach'ngen van de school en
de mogelijkheden binnen De Korbeel.
Mogelijke doelstellingen kunnen zijn:

• Niveaubepaling van het kind en uitbreiden van

•
•
•
•

de schoolse kennis en vaardigheden om zo de
leerachterstand te beperken
Con'nueren van de schoolse gewoonte
Mo'va'e bevorderen door een aangepaste
aanpak
Opsporen van leerproblemen
Schoolse (re)oriënta'e

Behandelteam met de kinder- en jeugdpsychiater
en de teamcoördinator
• Klasobserva'e
• Evalua'e in teamverband en in het individueel
handelingsplan

Extern:
School, CLB, revalida'ecentra
• Opvragen van leerinhouden, schoolboeken en
schoolse aDtude
• Overleg met de thuisschool gedurende de
opname

Onderwijsteam
•
•
•
•
•

Kleuter: Mevr. Gerardine Deblauwe
Lager: Mevr. Lut Debonnet
Secundair: Mevr. Marjolein Libbrecht
Logopedie: Mevr. Sabine Capiau
Speciﬁeke vakgebieden: externe leerkrachten

Schoolcoördinator
• Mevr. Kaat Debruyne

