Hoe S&Z helpen?
Door als vrijwilliger toe te treden
tot de vereniging. Leerkrachten en
leerkrachten in opleiding of op rust,
maar ook andere didactisch bekwame
gediplomeerden kunnen bij S&Z hun
vrije tijd echt zinvol besteden. Die
inzet is van essentieel belang, zonder
dat engagement staan we nergens!
Ook door ons project mee kenbaar
te maken bij scholen, CLB’s en
ziekenhuizen en zo families met zieke
kinderen de weg naar S&Z
te helpen vinden.

Hoe S&Z steunen?
Door de opbrengst van een benefiet
of een andere financiële bijdrage te
storten op het rekeningnummer van

Contact
S&Z Antwerpen
0499 32 49 74 en 0496 52 25 10
antwerpen@s-z.be
IBAN: BE43 9795 0207 1601

S&Z Limburg
089 85 53 24 en 0479 50 87 08
limburg@s-z.be
IBAN: BE22 9796 5141 7447
S&Z Oost-Vlaanderen
0473 19 89 13
oostvlaanderen@s-z.be
IBAN: BE30 0013 2079 1911

van je provincie.

Alle steun is meer dan welkom!

Meer info op www.s-z.be
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Ziekzijn

S&Z Brussel
Vlaams Brabant
Tel., fax, antw. app.: 02 731 43 96
brussel@s-z.be
IBAN: BE13 9730 0514 1539

S&Z West-Vlaanderen
0487 28 02 12 en 0487 28 02 13
westvlaanderen@s-z.be
IBAN: BE39 0682 5158 8119

School & Ziekzijn

School &

Vrijwilligersorganisatie voor
studiebegeleiding van zieke
leerlingen
www.s-z.be
17/12/14 07:48

Wat is S&Z?

Leren kan

Wie zijn de lesgevers bij S&Z?

S&Z is een vrijwilligersorganisatie
die zorgt voor gratis, individueel
onderwijs aan leerlingen
die door een langdurige ziekte,
een ongeval of een heelkundige
ingreep, niet naar school kunnen.

Ook voor wie ziek is

Leerkrachten en ex-leerkrachten uit het
basis- en secundair onderwijs, maar
ook logopedisten, psychologen, ingenieurs, …: gediplomeerde vrijwilligers
met pedagogische vaardigheden. Allen
zijn bereid zich af en toe in te zetten
voor jonge zieken.

De vereniging bestaat sinds 1982 en
heeft autonome afdelingen in elke
Vlaamse provincie.

De vrijwilligers geven gratis les, maar
hun kosten voor verplaatsing en
eventueel didactisch materiaal worden
vergoed door S&Z.

Wat doet S&Z?
Hoe werkt S&Z?

S&Z organiseert studiebegeleiding voor
zieke kinderen en jongeren uit het
basis- en secundair onderwijs.

De school, de CLB-medewerker,
het ziekenhuis, de huisarts,
de ouders of de zieke leerling zelf
neemt contact op met S&Z.

De leerling is ingeschreven in een
erkende school en zijn afwezigheid is
gestaafd met een medisch attest.
De vrijwilligers geven les in
samenspraak met de thuisschool en
het CLB, bij de leerling thuis of in het
ziekenhuis.
Inhoud en duur van de lessen worden
aangepast aan het niveau en de
mogelijkheden van de leerling.
De ondersteuning door S&Z is
complementair aan andere initiatieven
(TOAH, Bednet, …)
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Na een eerste kennismaking worden
leerkrachten gezocht en kunnen de
lessen meteen van start gaan!

Leerachterstand beperken
Isolement doorbreken
Overzitten vermijden

De studiebegeleiding is gratis.
Enkel wanneer de leerkracht zich
ver moet verplaatsen kan een
tussenkomst in de vervoerskosten
gevraagd worden.
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