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1. Toelichting brugfiguur werking en samenwerkingsovereenkomst met de scholen
Toelichting door Lize Decorte, zie PPT.
Koen Opsomer: Vraag vanuit Middelbaar onderwijs. Kunnen wij ook op de hoogte gebracht worden als
kinderen met moeilijkheden starten in het middelbaar.
Lize: is een brugfiguur in de lagere school. Ze kan geen informatie doorgeven aan de middelbare school.
Adviesvragen kunnen wel gesteld worden aan het Huis van Welzijn.

Rita Beyaert: Waarom enkel focus op lager onderwijs en niet middelbaar, maar Micheline heeft hier reeds op
geantwoord.
Micheline: Nu werd de beleidsbeslissing genomen om enkel de focus te leggen op het lager onderwijs. Er wordt
wel op regionaal niveau (W13) bekeken om ook de focus op het middelbaar te leggen. Heeft wel een financiële
impact.
Melissa: In de presentatie komt er veel administratie, overlegmomenten voor. Is het haalbaar om de job te
kunnen uitvoeren?
Lize: Ik begrijp de vraag. Nu, op administratief heb ik gelukkig niet te veel dossierwerk en administratie. Ik zal
ook veel huisbezoeken doen als dit nodig is. Focus ligt vooral op de effectieve ondersteuning van de gezinnen.
Kathleen Duchi: Op een bepaald moment stond eer in de tekst dat er in Bavikhove en Hulste weinig openbaar
vervoer is, wat bedoel je daar juist mee?
Lize: Door weinig openbaar vervoer is het moeilijk om aan bepaald aanbod te kunnen deelnemen, het
probleem stelt zich meer in Hulste dan in Bavikhove.
Wouter Bouckaert: Goed dat er naast eindevaluatie ook tussentijds geëvalueerd wordt. Daarnaast ook
bedenking rond administratie maar is gelukkig dat de focus ligt op de effectieve ondersteuning.
Hoe zit het op W13 niveau? Zijn er daar ook brugfiguren en is er mogelijkheid tot uitwisseling?
Lize: Kortrijk, Kuurne, Deerlijk, Waregem, Wevelgem, Wervik, Menen, hebben allemaal brugfiguren. Er is een
intervisiegroep opgericht die tweemaal per jaar samen komen.
Ook op provinciaal niveau zijn er intervisies, begeleid door samenlevingsopbouw.

Lynn Callewaert: Lynn bevestigt dat de brugfiguurwerking in lager onderwijs in Harelbeke nieuw is, dat we hier
nu ten volle willen op in zetten, dat secundair onderwijs minder lokaal georganiseerd is, en de financiële

consequenties ook moeten in rekening gebracht worden.

2. Toelichting samenwerkingsovereenkomst met De Katrol voor huiswerkondersteuning in de
gezinnen.
Toelichting door Karolien Deschildere zie PPT.
Koen Opsomer: Kostprijs van dit project?
Karolien: zie ppt
2021: 15 gezinnen: 10.395 euro•2021 via covid middelen POD
2022: 20 gezinnen, 10 per semester •13 860 euro per jaar
Roasanne Mestdagh: Er is ook een huiswerkklas van De Spie, is er hier overleg onderling?
Karolien: De Spie ondersteunt het huiswerk. De Katrol gebruikt het huiswerk om de onderwijscultuur in het
gezin te bevorderen. Het gaat dus ruimer dan de huiswerkklas.
Rita Beyaert: Dit project wordt uitgevoerd door studenten waardoor het een kortlopende periode zal zijn.
Vormt dit geen probleem naar overdracht enz?
Karolien: Het klopt dat het gaat om een 16 tal sessies. In die periode moet de onderwijscultuur geïnstalleerd
zijn. Dit kan nog extra verlengd worden met een aantal sessies indien nodig, maar we hopen dat dit niet nodig
zal zijn.
Kathleen Duchi: 3de kleuter en huiswerkondersteuning, gaat ruimer dan dat alleen. Dit wordt door studenten
gedaan, vormt de examenperiode dan geen probleem? Evaluatie na elk semester.
Karolien: Ondersteuningsperiode valt tussen de examens dus dat vormt geen probleem. Ifv. betaling. Het
eindresultaat heeft niet per se effect op de al dan niet uitbetaling. Zal eerder gaan over het gevolgde proces
zoals we dit hebben afgesproken.
Francis Pattyn: Dat bedrag staat ieder jaar in ons budget voorzien. Deze evaluatie zal er voor mij ook in bestaan
om de feedback te horen van de zorgcoördinatoren en om te kunnen bij te sturen waar nodig.

3. Bijkomend punt: korte toelichting bij subsidiereglement Huis van Kind
Toelichting door Lynn Callewaert, zie PPT
Rosanne Mestdagh: Moet het een vereniging zijn van Harelbeke?
Lynn: Ja het moet een vereniging uit Harelbeke zijn. Een vereniging of partner die breder werken dan
Harelbeke kunnen wel indienen. Het moet wel gaan over een project in Harelbeke.
Kathleen Duchi: Hoeveel partners zijn binnen het HvK?
Lynn; opsomming van alle partners zie https://www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/wie-doet-wat

4. Varia
o

Start vrijwilligerscoördinator Sandra Snick vanaf 18/01.

Lise-Marie Platteau: Wordt Sandra vervangen binnen het zorgbedrijf?

Lynn Callewaert: Voorlopig wordt ze niet vervangen maar wordt haar takenpakket verdeeld over verschillende
functies binnen het zorgbedrijf.

o Contact Trace Center + inzet personeel Vrije Tijd
4 medewerkers vanuit de stad (3 VT en 1 persoon uit personeel) zijn sinds maandag gestart met de opleiding.
Lise- Marie Platteau: Wat moeten ze juist doen?
Pieter: Telefonisch mensen contacteren in functie van contacttracing. Focus zal wel liggen op het welzijn van de
beller met de bedoeling om mensen een luisterend oor te bieden en gericht te kunnen door verwijzen naar de
juiste dienst- en hulpverlening.

o

Opstart psychologische hulp in HvW vanaf 7/01

Micheline: Opstart eerstelijnspsychologische julp op donderdagnamiddag in het Huis van Welzijn, afspraak via
het onthaal of rechtstreeks bij psychologe.
Info-zie folder op teams en ook info op website en facebook pagina HvW en de stad.
Dominique: Op doorverwijzing van de huisarts. Zijn alle huisartsen voldoende op de hoogte?
Worden via de psychologen gebriefd, wij zorgen ook nog voor een mailing.
Wouter Bouckaert: Update ifv. coronabesmettingen in de woon-zorgcentra.
Lynn: Ceder aan de Leie werd gesloten op 23/12 wegens nieuwe besmettingen bij het personeel die in gans het
gebouw werkten. Iedereen werd getest en er werden 14 besmettingen vast gesteld. In de Parel en De Bries
werden er vandaag opnieuw testen gedaan.
Er zijn twee bewoners ook besmet geraakt in het ziekenhuis waarvan er 1 persoon ondertussen is overleden.
In De Vlinder beperkt contact mogelijk, cohorte opgestart op oudejaarsavond.
Vaccinaties: gisteren aantallen door gegeven aan het agentschap zorg en gezondheid. Vanaf 18/01 kunnen we
starten met vaccineren. Bewoners werden bevraagd. 4 bewoners weigeren en 2 mogen geen kregen op
doktersbevel.
Melissa: Werd er ook een bevraging gedaan bij het personeel?
Lynn: nog niet, aangezien we ze nog niet direct kunnen vaccineren.
Rita Beyaert: Minister van volksgezondheid was in het nieuws en alle personeelsleden van de zorgcentra
zouden voorrang krijgen.
Lynn: we moeten 14 dagen coronavrij zijn vooraleer we kunnen starten met vaccineren.

