
Schoolvakanties en lesvrije dagen

vrijdag 1 oktober 2021: facultatieve verlofdag

maandag 1 november 2021 – zondag 7 november 2021: 
herfstvakantie 

donderdag 11 november 2021: wapenstilstand

maandag 13 december 2021: pedagogische studiedag

maandag 27 december 2021 – zondag 9 januari 2022: kerstvakantie

maandag 7 februari 2022: facultatieve verlofdag

maandag 28 februari 2022 – zondag 6 maart 2022: krokusvakantie

maandag 4 april 2022 – maandag 18 april 2022: paasvakantie 

woensdag 4 mei 2022: pedagogische studiedag

donderdag 26 mei 2022 – vrijdag 27 mei 2022: hemelvaartvakantie

maandag 6 juni 2022: pinkstermaandag 

Contact

Ziekenhuisschool Inkendaal - vestigingsplaats UZ Brussel 
 
Koen Bellemans - directeur

T 02 531 56 30

koen.bellemans@inkendaal.be

Anneleen De Ridder – coördinator Appeltuin Pediatrie

T 0486 68 79 76

Anneleen.DeRidder@uzbrussel.be 

www.inkendaal.be 
www.uzbrussel.be

CLB

De ziekenhuisschool Inkendaal wordt begeleid door VCLB Halle. Voor 
vragen over het onderwijstraject kan de ouder contact opnemen met 
het CLB.

T 02 356 55 23    info@clbhalle.be

Partners

Ziekenhuisschool Inkendaal - 
vestiging UZ Brussel 

Editie - september 2021

Verwerken van persoonlijke gegevens

De ziekenhuisschool bewaart een aantal gegevens van de leerling, 
enerzijds om te voldoen aan de administratieve verplichtingen van 
het Departement Onderwijs, anderzijds om een zo goed mogelijk 
onderwijsaanbod op maat te kunnen organiseren in overleg met alle 
betrokkenen. 

Identificatiegegevens, informatie over het schools functioneren, 
onderwijsdoelen, verslagen van overlegmomenten … worden 
bijgehouden in het individueel handelingsplan van het kind.

Alle medewerkers van de ziekenhuisschool zijn gebonden aan 
discretieplicht. Aan de collega’s van de thuisschool wordt zuiver 
schoolse informatie gebrieft. Zonder uitdrukkelijke toestemming 
worden er geen foto’s of informatie van onze leerlingen doorgegeven 
of gepubliceerd. 

Ouders die dit wensen kunnen het individueel handelingsplan 
inkijken. Deze vraag kan gesteld worden aan de directeur van de 
ziekenhuisschool. 



Gediplomeerde leerkrachten trachten de methodes, de 
onderwijsplanning en de werkboeken van de thuisschool 
zoveel mogelijk te volgen. De focus ligt op het verwerven van de 
hoofdvakken: rekenen, taal, spelling, Frans. We vragen aan ouders om 
de ziekenhuisschool het nodige materiaal te bezorgen.  

In overleg met de afdeling en met de thuisschool kunnen er ook 
toetsen afgelegd worden in de ziekenhuisschool. 

In overleg met de thuisschool

Een leerling die onderwijs krijgt in de ziekenhuisschool, blijft 
ook ingeschreven in de eigen thuisschool. De ouder dient een 
afwezigheidsattest van de behandelend arts aan de thuisschool 
te bezorgen. De thuisschool blijft verantwoordelijk voor het 
onderwijstraject van de leerling en het al dan niet uitreiken van een 
getuigschrift. 

De ziekenhuisschool werkt nauw samen met de thuisschool en neemt 
contact op met de thuisschool om het functioneren van de leerling 
in kaart te brengen en voor het afstemmen van het onderwijstraject.

Na de opname

Indien de leerling na ontslag niet onmiddellijk naar school terug 
kan keren kan de ziekenhuisschool de thuisschool en de ouders 
ondersteunen in de aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), 
Bednet, école à domicile, School & Ziek zijn …

Wie zijn we? 

De officiële benaming van de ‘ziekenhuisschool Inkendaal’ is: 
Gesubsidieerde Vrije BuBaO School type 5 Inkendaal. Als erkende 
school voor buitengewoon onderwijs, is de wetgeving van het Vlaams 
Departement Onderwijs van toepassing. 

Ziekenhuisschool Inkendaal heeft zijn hoofdzetel in 
Revalidatieziekenhuis Inkendaal met vestigingsplaats in UZ Brussel.

 Leerkrachten van de lagere school en kleuterschool verzorgen tijdens 
de schooluren het pedagogisch aanbod voor de gehospitaliseerde 
kinderen in UZ Brussel. De kinderen krijgen een geïndividualiseerd 
onderwijsaanbod op maat, in overleg met de thuisschool. De 
samenwerking met het ziekenhuisteam en de thuisschool is 
onontbeerlijk binnen het onderwijstraject. 

Het onderwijsaanbod is gratis.

Hoe gaan we te werk?

In de ziekenhuisschool

Voor langdurig gehospitaliseerde leerlingen in UZ Brussel wordt in 
overleg met het behandelteam onderwijs opgestart. De leerlingen 
krijgen 1 à 2 lesuren per dag individueel onderwijs of onderwijs in 
kleine groep. 

Onze uitgangspunten

Kind Centraal  

Ziekenhuisschool Inkendaal heeft oog voor het welbevinden en de 
eigenheid van elke leerling. Alle betrokkenen geven de werking vorm 
vanuit een wammenselijke, respectvolle, hartelijke houding.  

Groeiverhaal  

Er wordt voornamelijk gefocust op de hoofdvakken. In overleg met 
de thuisschool kan dit worden uitgebreid. We hebben aandacht voor 
de moed en het doorzettingsvermogen die leertrajecten vergen. We 
bereiden leerlingen voor om zich te integreren in de maatschappij, de 
school van herkomst of in een school voor buitengewoon onderwijs.  

Samen allemaal  

We zijn sterk in samenwerken. We werken samen met het 
multidisciplinair team van UZ Brussel. Externe partners, zoals de 
ouders, het CLB en de thuisschool betrekken we bij het leerproces, 
vanuit een open en transparante communicatie.  

Omkadering optimaal  

We streven naar gedifferentieerd onderwijs dat rekening houdt 
met het individueel handelingsplan van elke leerling. Het team 
werkt vanuit een geduldige, zorgzame aanpak, die leerlingen het 
vertrouwen geeft om te groeien. Het onderwijsleerproces wordt 
voornamelijk individueel georganiseerd. Dankzij de expertise en de 
flexibele, creatieve houding van leerkrachten en paramedici, kunnen 
we inspelen op de noden van elk kind.  


