Westmalle, 26 januari 2018

Betreft: inleefdagen voor 6 HUWE

Geachte ouders
Beste leerling

Op maandag 5 en dinsdag 6 februari 2018 nemen de leerlingen van 6 HUWE in het kader van het vak
gedragswetenschappen deel aan de inleefdagen binnen de zorgverlening in het Psychiatrisch Centrum
Bethanië te Sint-Antonius - Zoersel. De professionele medewerkers van het PC Bethanië zullen hen deze
twee dagen intensief begeleiden zodat onze leerlingen zich een completer beeld kunnen vormen van de
verschillende facetten van psychiatrische problemen.
Het programma ziet er als volgt uit.
maandag 5 februari


Om 8.50 uur:

verzamelen aan de ingang gebouw 5, op het einde de Andreas Vesaliuslaan
links, te Sint-Antonius - Zoersel (dhr. Vervoort wacht de leerlingen daar op).



Tot ongeveer 10.00 uur:

algemene toelichting over het verloop van de inleefdagen.



Om 10.00 uur:

begeleiding naar de verschillende zorgeenheden. Elke leerling wordt naar
zijn/haar individuele contactpersoon gebracht.



Van 10.00 tot 16.00 uur:

individuele deelname aan de activiteiten op de zorgeenheid, onder
begeleiding van de contactpersoon. De leerling neemt zijn/haar
middagpauze samen met de medewerkers van de dienst waarop hij/zij stage
loopt. Om 16.00 uur verzamelen de leerlingen terug in gebouw 5, zaal
Forum 2.



Van 16.00 tot 17.30 uur:

gezamenlijke nabespreking, samen met de leerkrachten, omstreeks
17.30 uur kunnen de leerlingen naar huis vertrekken.

dinsdag 6 februari


Van 9.00 tot 15.00 uur:

deelname aan de activiteiten. De leerlingen gaan ’s morgens rechtstreeks
naar hun zorgeenheid, volgens de gemaakte afspraken van de dag voordien.
De leerling neemt ook nu weer zijn/haar middagpauze samen met de
medewerkers van de dienst waarop hij/zij stage loopt.



Om 15.00 uur:

informele afronding in gebouw 5, samen met de medewerkers van het
PC Bethanië en de leerkracht. Het einde is voorzien omstreeks 16.00 uur.

Sint-Jan Berchmanscollege  Westmalle  tel. 03 312 98 98  e-mail: college@sjbmalle.be
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

Het PC Bethanië is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. We verwachten dan ook dat de
leerlingen er op eigen kracht naartoe gaan en dat ze zich dan stipt aan de vooropgestelde tijdstippen van
afspraak houden. Bij afwezigheid op één van de inleefdagen moet de school vóór 8.30 uur op de hoogte
gebracht worden; op dinsdag wordt ook de stageplaats verwittigd (tel. 03 380 30 11 = algemeen nummer 
vraag om doorgeschakeld te worden naar de betrokken zorgeenheid).
Voor de middagmaaltijd op maandag en dinsdag brengen de leerlingen zélf een lunchpakket (incl. drankje)
mee. Aan deze inleefdagen zijn geen verdere onkosten verbonden.
We verwachten dat deze stage voor de leerlingen van 6 HUWE een intense en unieke ervaring zal zijn die hun
kijk op de psychiatrische zorgverlening zal verruimen.

Met vriendelijke groeten

T. Vervoort
leerkracht gedragswetenschappen

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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