Hoe aanmelden ?

Project
WITTE RAVEN 2014

Concreet kunnen alle schooldirecties een
naam doorgeven van een Witte Raaf die op
school blijk geeft van gevoeligheid voor de
problematiek van de (kans)armoede. Zij/hij
toont zich wijs en deskundig in het zoeken
van respectvolle antwoorden voor de noodsituatie waarin een leerling zich bevindt
Deze Witte Raaf kan –na nominatie– in
overleg met directie en scholengemeenschap beschikken over een startbudget van
500 euro.
Naderhand, na evaluatie, en zeker ten laatste op het einde van het schooljaar, wordt
hierover verslag uitgebracht, op discrete
wijze zonder dat de namen van de betrokken leerlingen kenbaar dienen worden gemaakt.

Contactpersonen :





Het budget kan na evaluatie hernieuwd of
opgetrokken worden.
De contactpersonen of Witte Raven worden
in de loop van het schooljaar samengebracht om ervaringen te delen. Zo kan het
project ook tijdig bijgestuurd worden.
Graag deze namen doorgeven aan één van
de personen die hiernaast genoemd worden;

Nora De Caluwe — KA Sint-Niklaas

Johan Vercauteren — scholengemeenschap SintNicolaas Basisonderwijs




info@sint-nicolaassg.be

Kris Deckers — scholengemeenschap SO BeverenKruibeke




info@sgsnbao.be

Frank Van Wolvelaer — scholengemeenschap SintNicolaas Secundair Onderwijs




info@kasintniklaas.be

kris.deckers@beveren.be

Chris Van de Sande — Kiwanis Waasland


soccom@kiwanis-waasland.be

In deze folder vindt u informatie
over een project dat wordt opgestart in samenwerking met de scholen in het Waasland. Dit project wil
inzoomen op de ontwikkeling van
kansarme kinderen . Hierbij worden
heel directe en kleinschalige initiatieven op scholen ondersteund,
daar waar bestaande initiatieven
ontoereikend zijn !

Kinderarmoede op onze scholen
Kiwanis zet zich o.a. in om de negatieve gevolgen van de
kinderarmoede te bestrijden.
Wat de werking naar onze scholen betreft : Kiwanis heeft
besloten om zich te richten tot de zgn. Witte Raven. Dat
zijn onderwijsmensen die door de schooldirectie worden
aangeduid en die het mandaat krijgen om via kleinschalige
acties beperkte budgetten te besteden om in heel concrete
noodsituaties bij een kind/een gezin een stukje tegemoet
te komen.
Deze acties moeten in ruime mate aan volgende criteria
voldoen :



Directe focus op de ontwikkeling van kansarme
kinderen zodat hun persoonlijke ontwikkeling gunstiger kan verlopen en ze uiteindelijk beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.

Enkele voorbeelden van mogelijke acties :


Een kind dat regelmatig zonder eten naar school komt, krijgt heel discreet een dagelijks bonnetje zodat het
kan aanschuiven bij de warme maaltijden.



Een kind waarvan het gezin illegaal in het land verblijft, wordt op discrete wijze voorzien van wat basiskledij
zodat het op een fijne manier naar de kleuterschool kan gaan.



Geïndividualiseerde, kleinschalige en directe aanpak.





Een scholier kan geen stage doen op een bedrijf dat aangeduid werd door de school omdat zij niet over
vervoer beschikt. Door de school wordt een buskaart aangeschaft.

Buiten het bereik van de reeds bestaande initiatieven van andere organisaties.





Er wordt gestreefd naar een duurzame aanpak.

Een leerling kan haar huistaak niet maken omdat er geen deftige blok schrijfpapier voorhanden is. Via de
school krijgt deze leerling wat schoolmateriaal aangereikt om thuis te kunnen werken.



Vlot en direct in de praktijk te brengen.



Een leerling zou eigenlijk dringend stottertherapie moeten volgen, maar de ouders kunnen de inschrijving
niet betalen. De school past bij zonder dat dit in het oog springt.



Realiseerbaar binnen beperkte beschikbare middelen.





Vergezeld van voldoende raadpleegbare documentatie over de genomen initiatieven.

Een leerling blijkt tijdens de turnles een getalenteerd basketter te zijn. Echter : omwille van de kosten is
lidmaatschap van de plaatselijke basketbalclub niet haalbaar. Dit wordt in samenspraak met de ouders
door de school geregeld zodat deze jongen zijn talent kan ontwikkelen.





Voor onbetaalde schoolrekeningen dient de school
andere bronnen aan te boren, hiervoor is het WitteRaven-budget niet bedoeld.

Een leerling is bijzonder muzikaal aangelegd. Een muziekinstrument huren van de muziekschool ligt moeilijk. Doordat de school hierin een bijdrage levert, kan dit meisje nu ook op school haar muzikaal talent tentoonspreiden.



Evenmin is het bedoeld om zaken die tot de normale schoolrekening behoren te betalen. Om hieraan
tegemoet te komen krijgt de school een werkingstoelage.



...

P.S. Bij dit Witte Raven-project worden geen tussenkomsten in meerdaagse extra murosactiviteiten gedaan.

