Nieuwsbrief nr. 2  februari 2019

Beste partner
Intussen zijn we een nieuw jaar in gestapt... vol kansen en uitdagingen
op onze weg. Het schoolleven en het ondersteuningsnetwerk zijn in volle
ontwikkeling. We proberen in co-creatie hier samen vorm aan te geven.
In deze nieuwsbrief willen we jullie kort informeren rond het
gemotiveerd verslag type 3, het prioriteren van ondersteuningsvragen en
het aanmelden van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag en een
duidelijk geformuleerde zorgvraag.
We willen graag dat onze nieuwsbrief de juiste mensen bereikt in jullie
scholen. Mogen we daarom vragen om via deze link de mailadressen
door te geven van de medewerkers in jullie school die de nieuwsbrief
willen ontvangen. Vermeld hier zeker de contactgegevens van directie
en zorgcoördinator/interne leerlingbegeleider.

Belangrijke data
Inspiratiedag voor ondersteuners
(de ondersteuners zullen die dag niet
aanwezig zijn op school)
26-03-2019
Facultatieve verlofdag ONWOB
15-02-2019

Omzetten van een HGD type 3 (handelingsgericht diagnostisch traject type 3)
naar een gemotiveerd verslag type 3
Het wijzigingsdecreet bepaalde dat leerlingen met een HGD type 3 - indien zij
nood hebben aan verdere ondersteuning - ten laatste op 1 januari 2019 een
volwaardig gemotiveerd verslag type 3 moeten hebben. Indien de omzetting
naar een gemotiveerd verslag type 3 niet gebeurd is, zal de ondersteuning van
deze leerling afgebouwd worden. Bij de afbouw van een ondersteuningsvraag
zullen onze ondersteuners samen met de school bekijken hoe het
ondersteuningsaanbod binnen de werking van de school kan ingebed worden
(olievlekprincipe).
Leerlingen kunnen dus niet meer onder HGD type 3 aangemeld worden. U vindt
een aangepaste versie van het individueel aanmeldingsformulier in bijlage en
op de website.

Data denktanken
Basisonderwijs DHZ
19/02/19
13u30 - 15u30
(BuBaO De Bremberg, Diest)
16/05/19
13u30 - 15u30
(Basisschool Trip Trap, Kortenaken)
Basisonderwijs Leuven
19/02/19
13u30 - 15u30
(BuBaO Ter Bank, Heverlee)
16/05/19
13u30 - 15u30
(BuBaO Ten Desselaer, Lovenjoel)

Het prioriteren en formuleren van ondersteuningsvragen
Secundair onderwijs (Leuven en DHZ)
Op dit moment lopen er meer dan 1200 begeleidingen in 135 scholen. De
middelen die ons hiervoor werden toegewezen, zijn ontoereikend. Zoals we
vorig schooljaar aankondigden, kiezen we voor een billijke verdeling van de
ondersteuningsmiddelen over de scholen. Per miniteam werd ‘een pakket aan
ondersteuningstijd’ berekend waarmee we, afhankelijk van de noden, flexibel
proberen om te gaan.

26/02/19
13u30 - 15u30
(VIA 3de graad, Tienen)
09/05/19
13u30 - 15u30
(BuBaO Ten Desselaer, Lovenjoel)

Wij weten dat de nood aan ondersteuning in scholen groot is.
Om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, vragen we om zo goed
mogelijk te prioriteren binnen het pakket aan ondersteuningstijd.
Dit is noodzakelijk omdat het pakket ondersteuningstijd per miniteam niet kan
uitgebreid worden bij een stijgend aantal aanmeldingen. Onze ondersteuners
zijn zeker bereid samen met jullie na te denken rond het prioriteren van
zorgvragen.
Het aanmelden van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag en een duidelijk
geformuleerde zorgvraag
Het ondersteuningsnetwerk kan een partner zijn vanaf fase 2 van het
zorgcontinuüm. Het is belangrijk dat de ondersteuner aan de slag kan met
helder en concreet geformuleerde zorgvragen (op leerling-, team- en
schoolniveau) en zicht heeft op de redelijke aanpassingen die binnen de school
reeds gebeuren op fase 0 en 1. Daarom vragen we een duidelijke zorgvraag te
vermelden op het aanmeldingsformulier (dit kan op leerling-, team- en
schoolniveau) en enkel nog aan te melden bij het zorgloket met een
(gemotiveerd) verslag in bijlage. Op die manier kunnen we onnodige extra
overlegtijd vermijden en meteen met de juiste informatie aan de slag gaan.

Tot slot…
…verwijzen we nog graag naar de data van de denktank basis- en secundair
onderwijs op pagina 1. Indien u interesse heeft om de verdere uitbouw van het
ondersteuningsnetwerk in nauwer overleg te doen met de betrokken partners,
laat u dit weten via onw.oostbrabant@gmail.com.
U bent van harte welkom!

Vragen?
CONTACTGEGEVENS ZORGLOKET

0470/11 13 54
onw.oostbrabant@gmail.com
www.onwob.be
CONTACTGEGEVENS REGIOTEAMS
Coördinatoren:
Leuven
0470/11 13 65
Sigrid Vangoidsenhoven
svangoidsenhoven.onwob@gmail.com
Eveline Billen
ebillen.onwob@gmail.com
Kobie Knevels wordt vervangen door
Kathleen Evens
kevens.onwob@gmail.com

Diest/Hoegaarden/Zoutleeuw
Karolien Sneyers
ksneyers.onwob@gmail.com
0472/50 14 48
Leslie Lambrechts
llambrechts.onwob@gmail.com
0472/79 31 75
Competentiebegeleiders:
Stéphanie Van Eyen
Stephanie.vaneyen@
katholiekonderwijs.vlaanderen
Katleen Gillard
Katleen.gillard@
katholiekonderwijs.vlaanderen

