BILDUNGSPASS
Geachte ouders / voogden
Wij zijn zeer verheugd om de deelname van onze school aan het pilotproject "BILDUNGSPASS" aan te kondigen.
Het project werd ontwikkeld door de "chance Agentur gGmbH" op basis van het "Erasmus+ Project" "Succesfactoren in de
beroepsopleiding" en wordt dankbaar gefinancierd door het Federaal Kanselarij/Oostenrijkse Integratiefonds en het
Bundesland Salzburg.

WAT is de „Bildungspass“?













GRATIS!
Goed gestructureerd en opbouwend concept voor alle
schoolniveaus!
Maak kennis met bestaande ondersteunende diensten!
Deuropener voor verschillende "thema's die de toekomst
bepalen"!
Professionele ondersteuning bij alle vragen van reeds bestaande
instellingen!
Preventie van geweld, pesterijen, angsten, stress, verslaving,
internetgevaren, taalproblemen, parallelle samenlevingen!
Ouders worden ondersteund in de plicht tot training en opleiding!
Voorkoming van school- en leerlinguitval!
Bevordering van gelijkheid en integratie!
Het aanleren van waarden!
Netwerken onder ouders (bijv. oudermaatjessysteem)!
Indien gewenst diepgaand: consulting, coaching, mentale-, leeren taaltraining GRATIS!

Wat zijn de voordelen van de ,,Bildungspass’’ voor leerlingen







De geestelijke gezondheid wordt bevorderd!
Voorbereiding op het betreden van de arbeidsmarkt!
Toenemend onderwijssucces!
Verhoging van het economisch zelfbehoud (zelfstandigheid)!
Bevordering van gelijkheid en integratie!
Begeleiden en verdiepen van individuele gratis ondersteuningsdiensten!

Wat zijn de voordelen van de „Bildungspass“ voor voogden / ouders?







Tijdsbesparend: "slechts" één ouderavond per schoolniveau!
Ongecompliceerd: Ouderavond deels als webinar (online met mobiele telefoon of PC) vanuit huis!
Handig: Gemakkelijker en betere samenwerking (van de ouders) met de school!
Begrijpelijk: met native speakers in uw taal!
Geruststellend: Goed en rustig geweten om ‘’het beste’’ voor uw kind proberen te bereiken!
Begeleidend: Een grondige, individuele en kosteloze ondersteuning!

Deelname aan het Bildungspass project helpt u om uw kind op de best mogelijke manier te
begeleiden op zijn of haar opleidingstraject en naar een succesvolle professionele toekomst.

NEEM JE KANS EN GEEF JE TOEKOMST VORM (MET SUCCES)!
Meer relevante informatie en details worden u te zijner tijd toegestuurd! In die zin hoop ik op veel deelname, dank u wel.
met vriendelijke groet

