Vul mij in.

De Katrol is voor jou wanneer...
… je kind het moeilijk heeft op school

STUDIE- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN HUIS

… je niet alles begrijpt wat er gebeurt op school
… je het zelf moeilijk vindt om je kind te helpen met schoolwerk
… je wat steun kunt gebruiken bij de opvoeding
… je het zelf niet zo breed hebt
… je in Oudenaarde woont

Partners
Katrol Oudenaarde is een project van CAW Oost-Vlaanderen vzw,
mogelijk gemaakt met de steun van het Sociaal Huis Oudenaarde en Rotary Oudenaarde.

De Katrol Oudenaarde
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde

Interesse?

Neem contact op met Sabine Grysolle, De Katrol Oudenaarde
Telefonisch: 0472 65 57 24 of per mail: katrol.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be
Per post: De Katrol Oudenaarde, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

versterkt welzijn

Beste ouder,

Je kind begeleiden met schoolwerk is niet altijd gemakkelijk.
De Katrol helpt jou en je kind bij zijn of haar huiswerk.

Aanvraag Katrol Oudenaarde

Wat mag je van ons verwachten ?
• De Katrol werkt tussen oktober december en tussen februari en mei
• Door ons geselecteerde studenten komen aan huis helpen met het huiswerk
(1 of 2 keer per week)

Naam van de ouder(s):
Naam van kind(eren):

• Samen met de ouders gaan we aan de slag
• Er wordt spelend geleerd: spreken, luisteren, tellen, lezen, kijken, samen nadenken, …

Voor wie zijn we er ?
• Kinderen uit de 3de kleuterklas en 1ste en 2de leerjaar
• Broers en zussen kunnen meegenomen worden in het verhaal
• Minstens één van de ouders woont in Wetteren en ontvangt OCMW steun
of geniet een verhoogde tegemoetkoming

Jij, of iemand die je kent, neemt contact op met De Katrol.
Dit kan per mail of telefonisch, of je komt gewoon eens langs.
Daarna maken we een afspraak en komen we thuis langs om wat meer uitleg te geven.

Leeftijd van kind(eren) + leerjaar:

• Er is extra aandacht voor leren leren
• Tijdens de ondersteuning is één van de ouders thuis

Adres + telefoonnummer:

• Er zijn minimum 12 huisbezoeken
• Een bezoek duurt 1 tot 1.5 uur

Graag steun omdat:

• Gratis

www.dekatrol.org
www.cawoostvlaanderen.be/katrol

