
DE SCHOOLAFDRUK

Doe een beroep op uw plaatselijke voorziening

Met de steun van
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Foto: Freepik - Niet op de openbare weg gooien

Er wordt een activiteit voor school- 
remediëring georganiseerd voor de 
Vorstse jongeren en (of) de jongeren 
die schoollopen in het secundair on-
derwijs in Vorst.

Wanneer?

Op dinsdag en op donderdag
Van 16u30 tot 18u00
Op woensdag
Van 14u00 tot 16u00
Buiten de schoolvakanties

Waar?

Merodestraat, 331-333 
4e verdieping
1190 Vorst

Diensthoofd:

Jamal Allachi

Telefoon: 02/334.72.48
Gsm: 0473/82.42.79

jallachi@vorst.brussels

Adjunct van het Diens-
thoofd:

Claudine De Wit

Telefoon: 02/370.22.75
Gsm: 0490/52.21.20

cdewit@vorst.brussels

De schoolafdrukSchoolondersteuning Departement Preventie, Veiligheid 
en Sociale Cohesie

Permanentie :
ALLE DAGEN  

Voormiddag:  9u00 tot 13u00
Après-midi:  13u30 tot 16u30

De Merodestraat 331-333 
1190 Vorst

Contact: Kamel Bakkach
02/334.72.96

0477/86.86.16 

Contact: Audrey Hulsbosch
     0490/66.65.40



Deze voorziening richt zich:

Voor wie?

THEMA’S:

Voor de jongeren, 
 de ouders, …

Het PPS

De Schoolafdruk biedt een globale of speci-
fieke individuele opvolging. De interventies 
kunnen verschillen en zullen worden aange-
past aan de situatie:

Het PPS is een gewestelijk gesubsidieerd 
programma dat erop gericht is aan de 
schoolinstellingen van de gemeente de mid-
delen ter beschikking te stellen waardoor 
ze het schoolwelbevinden van de leerlingen 
kunnen bevorderen en ertoe kunnen bijdra-
gen door bijvoorbeeld strijd te voeren tegen 
absenteïsme, geweld en onwellevend- 
heid, enz.

Voor de institutionele 
partners, de scholen, 

de verenigingen

De Schoolafdruk biedt tevens collectieve 
activiteiten aan partners uit het school- en 
verenigingsleven:

Welbevinden door middel van activiteiten in 
de scholen (lopend project met het Athénée 
Royal Victor Horta en het Athénée Royal André 
Thomas).

Sensibiliseringsactiviteiten over diverse the-
ma’s zoals geweld op school, de verslaving aan 
spelletjes, enz.

Inlichtingen over het inschrijvingsdecreet en 
inschrijvingen in de scholen van het basison-
derwijs via de website.
www.inscriptionsecoles.forest.brussels

Ondersteuning van diverse projecten inzake 
preventie van schoolverzuim.

De ouders en de jongere begeleiden met het 
oog op een geslaagde schoolloopbaan.

De jongere en/of zijn ouders ondersteunen bij 
administratieve formaliteiten zoals in- 
schrijving, bemiddeling, beroepsprocedures, 
enz

Oriënteren naar bevoegde instellingen in-
zake: balans van vaardigheden, beroeps- 
oriëntering, psychologische opvolging, enz.

Tot alle jongeren die in Vorst wonen of 
schoollopen in Vorst, en hun ouders.

Tot de Vorstse scholen.
Tot de Vorstse verenigingen.

De scholen van het lager 
en secundair onderwijs

De activiteiten moeten plaatsvinden:
 - In de school
 - Buiten de lesuren

Hulp bij het huiswerk
Workshop taal en 

muziek
Workshop muzikale 

ontwaking
Lezen van sprookjes 

en verhalen
Kunst- en 

sportworkshops
Aanleren van de 

Franse taal


