
B R UB R U GG
FIGURENFIGUREN  We zetten brugfiguren in om het  

welbevinden van ouders en kinderen op 
school en thuis te verbeteren, met  
specifieke aandacht voor kwetsbare  
ouders en kinderen (kansarmen,  
anderstaligen,…) 

Dit door te werken aan 4 doelstellingen: 

 participatie van ouders in het  
schoolgebeuren bevorderen 

 individuele contacten tussen de school 
en ouders faciliteren 

 ouders te laten kennismaken met en 
toe te leiden tot het  
hulpverleningsaanbod en indien  
aangewezen samen met andere  
betrokken partners 

 de leerkrachten sensibiliseren in het  
omgaan met kwetsbare gezinnen 

Onze  
missie Wat doet de brugfiguur? 

WENST U MEER INFORMATIE? 
Neem gerust contact op met de  

brugfiguren.  
Zij geven u graag meer informatie 

over de toeleiding en bezorgen u het 
doorverwijsformulier. 

De brugfiguur: 

 vormt de brug tussen de ouders, de 
school en andere relevante partners in 
de buurt 

 helpt het ondersteunend netwerk van  
gezinnen te versterken 

 ondersteunt de ouders bij het zoeken 
naar oplossingen voor probleemsituaties 
samen met het CLB, school- en  
zorgteam 

 biedt een luisterend oor, gaat bij  
gezinnen thuis of ontvangt ze op school 

 verwijst gezinnen door naar diverse  
instanties 

 neemt drempelverlagende initiatieven 
om alle ouders bij het schoolgebeuren 
te betrekken 

 helpt de ontplooiingskansen van  
kinderen te vergroten en zodoende  
kinderarmoede te bestrijden 

 geeft informatie over verschillende  
domeinen (financieel, huisvesting,  
opvang, zorg, onderwijs, vrije tijd, taal 
en opvoeding) 

VOOR WIE? 
Gezinnen met schoolgaande kinderen  

in basisscholen te Waregem 

Gezinnen met jonge kinderen van  
0 - 3 jaar, woonachtig te Waregem 

Materiële zorg 
Schoolfacturen 

Opvang 
Huisvesting 

Vrije tijd 
Opvoeding 



Wie? Voor welke scholen? Contactgegevens 

Debby Deklerck 

 Vrije Basisschool Desselgem 
 Vrije Basisschool voor Buitengewoon  

Lager Onderwijs Zonneburcht 
 Stedelijke Basisschool Torenhof 
 Freinetschool De Kleine Wereld 

 

 

debby.deklerck@welzijn.waregem.be 

0496 75 21 12 

 

Lynn Sobrie 

 Vrije Basisschool Beveren-Leie 
 Vrije Basisschool Nieuwenhove 
 Vrije Basisschool Duizendpluspoot 
 Stedelijke Basisschool Guido Gezelle 
 Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve 
 Go! TalentenSprong 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

lynn.sobrie@welzijn.waregem.be 

0496 58 86 52 

 

Leni Vanhauwaert 

 Vrije Basisschool keukeldam - St-Petrus 
 Vrije Basisschool Biest-Jager 
 Vrije Basisschool Gaverke-College 
 Stedelijke Basisschool Desselgem 
 Stedelijke Basisschool Beveren-Leie 
 Go! Biezebos 

 

 
 

 
 

leni.vanhauwaert@welzijn.waregem.be 

0492 13 36 40 

 

Het brugteam, even voorstellen...Het brugteam, even voorstellen...  


