
 09 oktober 2019, 14:00 (CEST)

Lancering samenwerking Ziekenhuisschool en
P.C. Dr. Guislain op vrijdag 11 oktober 2019 om
15 uur
Beste lezer,

Graag nodigen we je uit voor de feestelijke lancering van de samenwerking tussen de

Ziekenhuisschool Stad Gent en het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain op vrijdag 11 oktober

2019 om 15 uur in de Sportkapel van campus De Deyne, E. De Deynestraat 2, 9000 Gent

(ingang via de Gestichtstraat).

Vanaf dit schooljaar willen de Ziekenhuisschool Stad Gent en het Psychiatrisch Centrum Dr.

Guislain kwalitatief en aangepast onderwijs aanbieden aan de kinderen en jongeren van de

leefgroepen Fioretti en De Steiger van het P.C. Dr. Guislain. Deze unieke samenwerking opent

de weg naar kwaliteitsvol onderwijs voor de nieuwe doelgroep. De Ziekenhuisschool werkt

nauw samen met de thuisschool van de kinderen om de leerachterstand zoveel mogelijk te

beperken en de terugkeer naar de thuisschool vlot te laten verlopen.

Programma

⏲



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

15 uur: Verwelkoming ceremoniemeesters Filip Morisse en Marlies Dupont

15.05 uur: Verwelkoming door Rik Ouvry, algemeen directeur P.C. Dr. Guislain, en

toelichting door Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

15.35 uur: Lezing door Bruno Vanobbergen, algemeen directeur Vlaams Agentschap

Opgroeien

16 uur: Officiële opening van de nieuwe vestigingsplaatsen door de genodigde Vlaamse

ministers van Onderwijs en Welzijn

16.10 uur: Koffie en zoetigheden

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijk groeten,

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Patrick D'Haenens, directeur Ziekenhuisschool Stad Gent basisonderwijs, tel. 09 332 24 05,

e-mail Ziekenhuisschool.bao.directeur@onderwijs.gent.be

Elke Van der Velde, communicatiemedewerker P.C. Dr. Guislain, tel. 09 216 33 36, e-mail

elke.van.der.velde@fracarita.org

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, tel. 0473 54 13 45, e-mail

sofie.redele@stad.gent
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