Heb je al eens nagedacht om je kind op een andere
manier dan met de schoolbus naar school te laten gaan?
Ontdek hier de verschillende mogelijkheden voor het
buitengewoon onderwijs in jouw regio.

Leerlingenvervoer is meer dan de schoolbus!
Met het pilootproject ‘Anders … omdat het kan!’ in jouw school zoeken we samen met jou naar
de beste manier om je kind naar school te laten komen.
Het is een kans om het anders te doen, om te oefenen en bij te leren, om te werken aan de
zelfstandigheid en mobiliteit van uw kind.
X Elk kind wordt individueel bekeken.
¬ Wat is haalbaar voor jou als ouder en voor je kind?
X Alternatieven worden aangeprezen.
¬ Fietsen, steppen, openbaar vervoer, opvang mogelijk?
X Er kan ondersteuning aangevraagd worden bij het oefenen!
¬ Mobiliteitscoach nodig?
X Ook tijdens de lessen extra aandacht voor mobiliteit en veiligheid in het verkeer!

Anders… en beter voor je kind
Een beter georganiseerd leerlingenvervoer is in het voordeel van alle kinderen in het
buitengewoon onderwijs.
Kinderen moeten vooral kind kunnen zijn en zoveel mogelijk kansen krijgen om te
spelen en te leren. Bij kinderen die (te) lang op de bus zitten lukt dat vaak niet: de
lange wachttijd, het lang stil zitten in een kleine ruimte, het gedoe van het overstappen,
de drukte van de bus,… kunnen stress en ongemak veroorzaken bij uw kind.
De scholen van buitengewoon onderwijs uit de regio Roeselare-Izegem-IngelmunsterHooglede-Torhout-Moorslede-Tielt geloven dat het anders kan en zorgen voor kortere
busritten en trajecten die beter passen bij uw kind.
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Niet elk kind kan zich onmiddellijk volledig zelfstandig verplaatsen. Gelukkig hebben wij
binnen het project een MOBILITEITSCOACH die samen met jouw kind het traject kan
inoefenen.
X Er wordt samen gezocht naar een comfortabel en aangepast alternatief.
X Er wordt hulp geboden bij het zoeken naar een haalbaar traject van thuis naar
school.
X Het traject wordt samen met de coach uitgestippeld en ingeoefend.
X Stap voor stap aangeleerd aan je kind en samen met u geëvalueerd.
X De mobiliteitscoach helpt je als ouder ook om je kind met een gerust hart op weg te
sturen!
X Onze coach kan ook u en uw kind wegwijs maken met apps omtrent mobiliteit.

Indien je begeleiding wenst kan je contact opnemen met de school van je kind of met de
mobiliteitscoach:

leerlingenvervoerWVL@gmail.com

:HQV MH EHJHOHLGLQJ ELM KHW ¿HWVHQ RI DGYLHV RYHU GH YHLOLJVWH ¿HWVURXWH QDDU
school, neem dan contact op met de school of mobiliteitscoach.

Dit kan de concentratie in de klas verbeteren.

= Training van de motorische vaardigheden en energievolle inspanning

= Sportief, leerrijk en ideaal voor een afstand van 1.5 à 5 km.

FIETSEN

Vraag na op school of er misschien in jouw buurt al een wandelrij is
van en naar school waarop je kind kan aansluiten!

= Samen met je kind het verkeer beter leren kennen op een rustige
manier.

= Gemakkelijk, gezond en haalbaar als je op ongeveer 1.5 km van
de school woont.

TE VOET

Lange ritten delen = tijd voor jezelf stelen!

Geen zin om elke dag zelf te rijden naar school? Misschien kan je eens
nagaan wie bij jou in de buurt woont en kan je afspreken om afwisselend
te rijden. Carpoolen zorgt ervoor dat je toch één of meerdere dagen ontlast
wordt van de lange rit.

CARPOOL

De school kan helpen uitzoeken of er plaats is en of de schoolbus er
kan stoppen.

De lokale opvang geeft je als ouder de mogelijkheid je werkdag meer
te plannen en minder gehaast te zijn.

= Opvang in de vertrouwde omgeving van thuis.

LOKALE OPVANG IN JOUW BUURT

Soms is er ook huiswerkbegeleiding voorzien in de opvang.
Ga na op school welk aanbod er aanwezig is.

= Voor uw kind een extra kans om te spelen en zich te ontspannen.

= Opvang in de vertrouwde omgeving van de school.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

DE SCHOOL ZOEKT STEEDS SAMEN MET JOU NAAR DE BESTE OPLOSSING
VOOR JE KIND EN VOOR JE GEZIN.

Opstappen kan enkel aan centrale opstapplaatsen, zoals een halte van de Lijn of een
andere beschutte plaats. Dit als voorbereiding van een latere overstap naar het openbaar
vervoer.

Voor kinderen die het verst van school wonen,
Voor kinderen die de meeste begeleiding nodig hebben,
Voor kinderen die het minst mobiel zijn.

DE SCHOOLBUS blijft bestaan!

Heeft je kind nog wat training nodig of vindt u de
juiste route of uren niet, vraag hulp op school of
bij de mobiliteitscoach!

Als het kind voldoet aan de voorwaarden, kan een gratis Buzzy Pass of
treinabonnement via de school verkregen worden.
De juiste routes en uren kan je zelf ook opzoeken op
www.delijn.be en www.nmbs.be.

Het is een kans om zich voor te bereiden op een zelfstandig leven later.

= De optie voor iets oudere en zelfstandige kinderen die in de buurt van een
bushalte of treinstation wonen.

OPENBAAR VERVOER
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Met het pilootproject ANDERS…OMDAT HET KAN!
willen de scholen van het buitengewoon onderwijs,
samen met de ouders en de Vlaamse Overheid, de
mobiliteit van onze leerlingen verbeteren.

