Informatie voor gastgezinnen
1. Algemeen
1.2.

Keuze van het gastgezin?

Het gastgezin beslist zelf welke student ze willen opnemen, bij voorkeur geen 2 studenten die
dezelfde taal spreken ivm het sneller aanleren van het Nederlands.
De school fungeert als verstrekker van adressen en doet geen onderzoek naar gastgezinnen.

1.3.

Waar zijn de gastgezinnen gevestigd?

België bij voorkeur in de omgeving van Antwerpen

1.4.

Talen kennis gastgezin

Nederlands, Engels en/of Frans

1.5.

Vergoeding

22€ per dag.

1.6.

In welke mate moet er contact gehouden worden met het thuisfront?

Dit hangt van de jongere en de leeftijd zelf af. Sommigen hebben de behoefte om dagelijks
contact te onderhouden. Anderen hebben hier minder nood aan.
De jongere moet zich integreren in zijn nieuwe omgeving en de school.
Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over computergebruik( skype) en contact
met het thuisland van de student.
Er zullen zeker momenten zijn van heimwee en momenten dat het allemaal niet lukt zoals
gepland. Het is belangrijk dat de student zijn ouders niet teveel confronteert met de problemen
die zich voordoen. Dit zorgt vaak voor onnodige bezorgdheid bij de ouders. Het is voor hen
belangrijk op die momenten van de gastouders feedback te krijgen. Een goede communicatie
tussen gastgezin en gastkind is dan ook belangrijk.

1.7

België verkennen met de gaststudent?

Uiteraard is het leuk dat je gastkind Antwerpen en omgeving of zelfs België ontdekt. Er wordt
echter niet verwacht dat je wekelijks uitstappen maakt. De studenten hebben een overvol
programma, hebben huiswerk , zijn moe en hebben ook vrije tijd nodig. Het belangrijkste is
dat de gaststudent zich opgenomen voelt als lid van het gezin.

1.8

Hoe spreekt je gastkind je aan?

Aanspreken met je naam is eenvoudig en duidelijk. Je kan er ook voor kiezen om net als je
andere kinderen ook mama en papa te zeggen.
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1.9

Hoe pak ik best een probleem aan?

Je kan het best open communiceren met je gastkind. Communiceren wil hier zeggen: spreken
en luisteren naar elkaar. Er wordt openheid en nieuwsgierigheid verwacht van beide kanten.

2. Wat verwacht uw student van u
2.1.

Huisvesting

Een volledig gemeubelde kamer, bed, bureau, kast ( bedlinnen en handdoeken)
Internetaansluiting al dan niet wireless.
Huissleutel ?
Afspraken ivm met was en strijk.

2.2.

Vervoer

Afhalen en brengen naar de luchthaven of het station bij begin en einde van elke periode.
Eventueel zorgen voor vervoer naar school.

2.3.

Voeding

Gezonde voeding (vers fruit en groenten) aangepast aan het leven van een balletdanser, 3
maaltijden per dag(lunchpakket).
Afspraken ivm gemeenschappelijk gebruik van de maaltijden ( uren?).

2.4.

Gezinsleven

Als volwaardig gezinslid accepteren, eventueel afspraken over taken en verwachtingen.
Uitstappen, indien er extra kosten aan activiteiten verbonden zijn, duidelijk vermelden.

2.5.

Schoolleven

Aanwezigheid op oudercontact in samenspraak met ouders. Interesse voor de prestaties en
optredens van de student.
Ondertekenen van schoolbrieven indien nodig.

3. Wat mag u verwachten van uw student
Inzet van de studenten om het Nederlands onder de knie te krijgen, er rekening
mee houdend dat ze niet allemaal een talenknobbel hebben.
Deelname aan het gezinsleven, sociaal contact met andere gezinsleden. Eventueel
huishoudelijke taken op zich nemen. Orde op hun kamer en met hun gerief.
Verantwoordelijkheid ivm eigen gerief voor diefstal en verlies.
Melden van problemen.
Nakomen van afspraken ivm uur van thuiskomst, roken….
Melden van medische zorgen, speciaal dieet, allergieën.
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Tijdig betalen van de afgesproken bedragen.
Aanwezigheid op school, transportkosten naar school zijn extra kosten.

4. Welke formaliteiten moeten vervuld worden
De student zorgt voor zijn aankomst voor een geldige reispas en een visum D
voor niet-Europeanen.
De school bezorgt een attest van toelating tot het volgen de lessen ( na de
auditie) en vervolgens een attest van inschrijving. (Begin schooljaar) officiële
documenten die nodig zijn voor het bekomen van een visum, maar het is de
student zelf die zorgt voor een internationaal paspoort en het aanvragen van een visum bij de
ambassade
Alle kosten die verband houden met het verkrijgen van het visum of verblijfsvergunning, en
de kosten die na aankomst in het gastland eventueel nog gemaakt worden bij de
vreemdelingenpolitie of andere overheidsinstelling zijn voor rekening van de student. Deze
kosten worden bepaald door de consulaire afdelingen van de ambassades en kunnen van jaar
tot jaar en van land tot land verschillen.
Het gastgezin zorgt voor inschrijving op de burgerlijke stand en maakt hiervoor een afspraak
bij de dienst vreemdelingenzaken. Bij het formulier samenstelling gezin wordt de student mee
vermeld. De student ontvangt een Belgische identiteitskaart.
Het gastgezin kan op basis van dit attest de student mee laten inschrijven bij zijn ziekenfonds.
De student ontvangt dan een sis kaart.
Bij buitenlandse schoolreizen of deelname aan concours moet het gastgezin zorgen voor attest
toelating buitenland.
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