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NIEUWE UITPASPARTNERS IN REGIO MAASLAND.
Bij onderstaande sportclubs kan je terecht met je UiTPAS. Spaar
UiTPASpunten met je UiTPAS. Heb je een UiTPAS met verhoogde
tegemoetkoming? Dan krijg je 80% korting op je lidgeld bij
onderstaande clubs. Je betaalt dus bij inschrijving maar 20% van het
totale lidgeld.
-

Boorsem Sport
Hockeyclub Maasmechelen
Patro Eisden
Judoclub Kicchi Sai

ZO VOER JE #HETGESPREKDATERTOEDOET
De collega’s van Ligand hebben een eenvoudige leidraad uitgewerkt
om scholen, leerlingenbegeleiders, zorgleerkrachten, … te helpen ‘het
gesprek dat er toe doet’ te voeren. Wat ook jouw functie of rol is:
iedereen kan iets betekenen voor jongeren die het nu extra moeilijk
hebben. Jongeren verwachten niet altijd oplossingen, ze willen soms
gewoon gehoord worden.
Ligand traint en ondersteunt mensen in herstelgericht werken en
positieve heroriëntering. Wil je meer weten? Neem een kijkje op
www.ligand.be .

MEERTALIGE CORONA-APP
‘Crisis information translated’ is een app van het Agentschap Integratie
en Inburgering. Met de app kunnen anderstaligen (17 verschillende
talen) in realtime op de hoogte blijven van de coronamaatregelen en
de vaccinatiecampagne.
De app is downloadbaar voor Android en Apple.
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DE EERSTE LIJN UITGELEGD
Eerstelijnszones zijn erop opgericht om het werk van lokale overheden,
zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen.
Het doel?
Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat
en die toegankelijk is voor iedereen.
Ook het samenwerkingsverband Huis van het kind Maasmechelen is
partner binnen de eerstelijnszone Maasland.
Wat is een eerstelijnszone (ELZ)? Wat is een zorgraad?
Omwille van de cruciale rol die de ELZ toegewezen kregen in de
vaccinatiestrategie, kwamen ook deze vragen steeds meer onder de
aandacht. De korte animatievideo legt je alvast de essentie van de ELZ
uit.

GRATIS APP ‘PAROLE’ VAN KIND EN TAAL
Samen met Hogeschool PXL ontwikkelde Kind & Taal vzw een app voor
peuters en kleuters. De app kreeg de naam 'Parole' en leert kinderen
zo'n 100 verschillende woordjes.
De taalachterstand van kinderen wordt groter door de huidige
coronacrisis. Kinderen hebben minder contacten en zijn vaker thuis.
Daardoor vallen ze sneller terug op hun moedertaal. Anderstalige
ouders kunnen via deze app hun kind helpen om de Nederlandse taal
onder de knie te krijgen.

Play Store (Android)

Apple Store (IPhone)

De app is gratis en vind je terug in de Play Store of Apple Store onder
de naam 'Parole' of scan de QR-codes

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN OP SCHOOL
MOS ontwikkelde een gloednieuwe website ‘SDGs@school’. De site
vertaalt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) naar de Vlaamse
schoolcontext en bevat verschillende tools om met de hele school aan
de slag te gaan met de SDGs. MOS wil op die manier inspireren en
helpen om de SDGs te integreren in schoolacties, lessen én in het
beleid van de school. Want werken aan duurzaamheid, dat doe je
samen!

BASISVORMING MIDDELENGEBRUIK
Wil je meer informatie over middelengebruik zoals alcohol, drugs,
medicatie, gokken en gamen. Schrijf je dan zeker in voor deze vorming
via de link. Inschrijven kan tot 31 mei 2021.
In deze vorming krijg je meer uitleg over:
-

Basismodellen van gebruik en afhankelijkheid;
Producten;
Intressante sites en tools.
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ELKE LEERLING IS UNIEK
‘Jezelf kunnen zijn’ is 1 van de 3 bouwblokken van geluk. Het gaat
erom dat je jezelf kunt aanvaarden en een positieve houding kunt
aannemen tegenover jezelf en in relaties met anderen. Door samen
met je lln kleine gewoontes in de klas te installeren, kan je een groot
verschil maken: een warme omgeving die stimuleert tot een positieve
en groeigerichte mindset.
Kant-en-klare materialen en meer info via:
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/mentaalwelbevinden-op-school/mentaal-welbevinden-in-de-klas/jezelfkunnen-zijn

WAAROM TUTOREN ONZE KINDEREN KUNNEN
HELPEN (EN WAAROM SOMS OOK NIET).
Pedro De Bruyckere gaat in zijn presentatie (leerbuddy-inspiratiedag 26 april) in
op de huidige kennis die we hebben over het gebruik van tutoren in
onderwijs. Pedro doet zelf onderzoek met zijn collega’s aan de
universiteit van Leiden naar tutorenwerking. In zijn bijdrage beschrijft
hij zowel wat kan werken, maar ook die zaken die zelfs goedbedoeld
een negatief effect kunnen hebben op de kinderen die begeleid
worden.
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