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INFOBROCHURE OUDERS 

BROEIKLAS VZW 

WAT DOET BROEIKLAS? 

STUDIEBEGELEIDING 

 Maandag 17u-18u 

 Donderdag 17u-18u 

 Zaterdag 10u-11u 

 Zaterdag 11u15-12u15 

  

✓ Uitleg geven bij het huiswerk  het huiswerk maken van het kind 

✓ Structuur bieden bij de aanpak van het 
huiswerk 

 studiebegeleiding aan huis geven 

 

✓ Ondersteunen waar het kind moeilijkheden 
ervaart 

 Geen voor- en/of naopvang 

 

✓ Studiemethodieken aanleren  

 

TRAJECT BIJ BROEIKLAS 

 

 

CONTACT MET SCHOOL 

Anse neemt contact op met de zorgcoördinator en/of leerkracht van jouw kind. Zo kan Broeiklas elk 

kind goed helpen bij het huiswerk. 

 

ONDERSTEUNING VAN OUDERS 

✓ Je kan steeds terecht bij de projectcoördinator voor algemene vragen. 

✓ Vragen over school, huiswerk 

✓ Tijdens de studiebegeleiding extra info geven aan ouders over bepaalde thema’s (vb. UiTPAS, 

Babbelonië, vakantieaanbod) 

 

1-1 Groepje Zelfstandig
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GEEN HUISWERK? 

Jouw kind kan komen naar Broeiklas. In Broeiklas kunnen we extra oefeningen maken en leuke 

educatieve spelletjes spelen.  

 

BEVESTIGING STUDIEBEGELEIDING - SMS 

De dag voordat je naar Broeiklas komt, krijg je een berichtje van coördinator Anse.  

 

 

Voorbeeld bericht van Anse: 

“Beste ouder, Hierbij bevestig ik u de studiebegeleiding van ../… van .. uur tot …uur. Gelieve een 

kwartier op voorhand te zijn. Kan u de aanwezigheid van uw kind BEVESTIGEN voor ….? “ 

Je antwoordt of jouw kind aanwezig zal zijn of niet. Indien je niet aanwezig kan zijn gelieve dit voor 

14u op maandag of donderdag te laten weten ofwel voor 20u op vrijdag. 

 

KOM OP TIJD 

Kom op tijd naar Broeiklas.  

Gelieve 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. 

 

AANMELDEN 

Meld je eerst aan bij coördinator Anse De Mil. Anse vertelt jou welke 

vrijwilliger je vandaag zal helpen. Het is mogelijk dat je niet altijd 

dezelfde vrijwilliger hebt die jou 

helpt.  

 

Neem een plaatsje in het lokaal en leg jouw huiswerk en 

pennenzak al klaar.  

 

Tijdens de studiebegeleiding krijgt elk kind een stuk fruit/koekje en 

een drankje. Na de studiebegeleiding wast elk kind zijn eigen beker af.  
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NA DE STUDIEBEGELEIDING 

De vrijwilliger schrijft na elke studiebegeleiding in de agenda wat we hebben gedaan 

in Broeiklas. Zo weet de leerkracht (en de ouders) op wat we geoefend hebben in 

Broeiklas.  

 

Ouders mogen na de studiebegeleiding vragen aan de vrijwilliger hoe alles verlopen is. 

Bijvoorbeeld: Wat heeft mijn kind goed gedaan? Waar moet mijn kind nog op 

oefenen? Moet mijn kind thuis nog iets afwerken? 

 

VOOR DE OUDERS 

Bij Broeiklas vinden we het belangrijk dat ouders minstens 1x in de maand mee naar 

Broeiklas komt.  

Tijdens de studiebegeleiding mag je gerust wachten op jouw kind in het 

aanmeldlokaal bij Anse. Ouders kunnen helpen bij het uitdelen van de koekjes en 

drankjes en de afwas.  

 

Broeiklas organiseert soms een activiteit voor de ouders. Vb. Babbelonië, een infoavond over het 

secundair onderwijs, over de UiTPAS…. 

 

FACTUUR 

De facturen worden per trimester opgesteld.  Je betaalt voor de aantal studiebegeleidingsessies per 

trimester. Je betaalt de factuur ten laatste tegen de datum vermeld op de factuur. 

Je krijgt een factuur in oktober, januari en mei. Elke ouder haalt de factuur op bij Anse voor- of na de 

studiebegeleiding. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt de factuur per post opgestuurd.  

 Ik heb een UiTPAS  = Ik betaal per sessie 1,5 euro. 

 Ik heb geen UiTPAS.  = Ik betaal per sessie 3 euro.  

 

Er is geen terugbetaling wanneer het kind niet komt naar Broeiklas, tenzij de ouder 

aan de hand van een doktersbrief kan bewijzen dat het kind ziek was. 

 Indien uw kind extra dagen komt dan op de voornoemde data wordt het 

overeenkomende bedrag nog in extra gefactureerd. 

Kom je 3x per trimester niet naar Broeiklas, dan wordt de studiebegeleiding stopgezet.  
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PARKEREN  

Niemand mag parkeren op de parking van de Gendarmerie. 

Ook niet om jouw kind af te zetten, of op te halen. 

 

 

 

CONTACT 

Anse De Mil> 

Projectcoördinator Broeiklas 

0472/51 00 09 

Broeiklasvzw@gmail.com 

www.broeiklas.be  

Volg ons op Facebook! https://www.facebook.com/broeiklas.vzw  

 

Adres 

Denderstraat 22, 9300 Aalst 

Gelijkvloers: bureau Projectcoördinator 

Tweede verdieping: studiebegeleiding 
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