
Coronavirus - Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt initiatieven voor kwetsbare

kinderen

(BELGA) = De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel focust zich tijdens de coronacrisis op de vele

kwetsbare kinderen en leerlingen die thuis zitten. Er worden verschillende initiatieven genomen om deze jongeren

niet te vergeten. Vanaf volgende week worden er onder meer 1.800 knutselpakketten verdeeld.

Uit een navraag die de VGC hield bij verschillende actoren die werken rond de noden van kwetsbare kinderen

kwam een sterke vraag naar speelmateriaal voor families. De VGC-jeugddienst, Paspartoe, N22 Brusselse

Gemeenschapscentra, Entiteit Gezin, Cultureghem en Samenlevingsopbouw sloegen de handen in elkaar en

maakten liefst 1.800 knutselpakketten die vanaf dinsdag worden verdeeld onder kwetsbare gezinnen.

   Om kinderen tijdens deze coronacrisis te beschermen, biedt de VGC ook financiële steun aan het

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. Het centrum kan met de subsidie de nodige laptops,

communicatiemateriaal en spelmateriaal kopen.

   De VGC, die bevoegd is voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs, levert samen met de scholen ook heel

wat inspanningen om kwetsbare leerlingen niet uit de boot te laten vallen. De personeelsleden van de CLB's

zetten hun begeleiding en dienstverlening op afstand verder en plegen regelmatig online overleg met leerkrachten

en directies om kwetsbare en problematische thuissituaties te detecteren. De leerkrachten op hun beurt proberen

kinderen zo goed mogelijk te bereiken via online-platformen, bellen hun leerlingen op of sturen opdrachtbundels

met de post.

   "Afstandsleren en het aanbieden van nieuwe leerstof buiten contactonderwijs heeft zijn beperktheden en

grenzen, zeker voor de meest kwetsbare leerlingen. Voor hen wordt het heel belangrijk om bij de heropstart van

de scholen intensieve vormen van begeleiding te voorzien.  Op dat moment zullen we met ons onderwijs het

verschil moeten maken", stelt Brussels minister en bevoegd VGC-collegelid Sven Gatz (Open Vld).

   Eerder werd al bekend dat de Brusselse Nederlandstalige leerlingen op 1.200 gerefurbishte laptops kunnen

rekenen via Digital For Youth. De VGC trekt 120.000 euro uit voor het project.
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