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Beste partner 

Het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant is met opgeladen batterijen van 
start  gegaan met het derde werkjaar. 
 
Multidisciplinaire miniteams, continuïteit waar mogelijk, het efficiënt en 
flexibel inzetten van de middelen blijven belangrijke werkingsprincipes om 
opnieuw van start te kunnen gaan.   

Binnen onze organisatie verwelkomen we ook een aantal nieuwe 
medewerkers.  
Inzetten op een degelijke aanvangsbegeleiding voor nieuwe ondersteuners 
en intern leren binnen de organisatie, zijn belangrijke speerpunten.   
 
Door interne verschuivingen binnen het coördinatorenteam  kunnen we 
Hilde Buvé als nieuwe coördinator binnen het ONWOB verwelkomen.   
Hilde zal voornamelijk werken voor regioteam Leuven.   

In de loop van de eerste weken van september werd u gecontacteerd door 
een ondersteuner. Hij of zij zal samen met het miniteam instaan voor de 
ondersteuningen op uw school.   

De focus is om samen met de school te bekijken hoe de zorgvragen binnen 
uw school geprioriteerd kunnen worden, hoe de begeleidingen kunnen 
opgestart worden en wanneer het startoverleg kan ingepland worden. 

We willen graag dat onze ONWOB-nieuwsbrief de juiste personen bereikt in 
jullie school. Tegelijk willen we onze contactgegevens up-to-date houden. 
Daarom vragen we om even tijd te nemen om deze korte vragenlijst in te 
vullen. 

 

 

 

Belangrijke data 

Inspiratiedagen voor ondersteuners 

(ondersteuningsvrije dagen) 

21 oktober 2019  

22 oktober 2019  

20 februari 2020 

Facultatieve verlofdagen 2019-2020 

 

7 oktober 2019 

14 februari 2020 

Data denktanken 

Basisonderwijs DHZ 

donderdag 17/10/19  9u - 12u 

(Zoutleeuw, administratief centrum) 

maandag  27/01/20 9u - 12u 

(locatie onder voorbehoud)  

donderdag 07/05/20  13u - 16u 

(Trip Trap, Kortenaken) 

Basisonderwijs Leuven 

donderdag 17/10/19  9u - 12u  

(BuBaO Ter Bank, Heverlee) 

maandag  27/01/20 9u - 12u  

(BuBaO Ter Bank, Heverlee) 

donderdag 07/05/20  13u - 16u 

(BuBaO Ten Desselaer, Lovenjoel) 

Secundair onderwijs (Leuven en DHZ) 

donderdag 10/10/19   9u - 12u 

(locatie onder voorbehoud) 

maandag 20/01/20  9u - 12u 

(VIA 3de graad) 

donderdag 30/04/20 13u - 16u 

(Ten Desselaer, Lovenjoel) 

 

 

 

https://forms.gle/cyCFKMqwXa8EiWYT9
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 BELANGRIJK! 

Door de nieuwe regelgeving van de kleine types 2, 4, 6 en 7 is de open end financiering gekoppeld aan het 
rechtstreeks doorgeven van de leerling aan de BuO school via Discimus.   
Men hanteert hiervoor twee teldata namelijk 1 oktober en 1 februari.  

Bijgevolg moeten de type 2 leerlingen aangemeld worden bij ONWOB EN voor 1 oktober 2019 via 
Discimus gekoppeld worden aan: 

 Ter Bank: BuBaO 25924 – BuSO 27731 (regio Leuven) 

 De Bremberg: BuBaO 26005 – BuSO 27789 (regio Diest, Hoegaarden, Zoutleeuw) 

De continueringen type 7 STOS binnen ONWOB worden voor 1 oktober 2019 via Discimus gekoppeld aan: 

 BuBaO Ten Desselaer: 25932 of BuSO Ter Bank: 27731 (regio Leuven) 

 BuBaO De Bremberg: 26005 of BuSO Mariadal: 27805 (regio DHZ) 

Hoe correct aanmelden bij het ONWOB? 

We kunnen enkel starten met de ondersteuning na de administratieve verwerking van een correcte aanmelding op 

het zorgloket.   

Leerlingen kunnen steeds in de loop van het schooljaar aangemeld worden.  De correcte aanmeldingsprocedure en 

aanmeldingsformulier vindt u hier. 

Het aanmeldingsformulier wordt correct ingevuld (denk ook aan een helder en concreet geformuleerde zorgvraag) 

en door de school ondertekend.  Dit wordt gemaild naar onw.oostbrabant@gmail.com, samen met het door CLB  

ondertekend (Gemotiveerd) Verslag. In geval van Gemotiveerd Verslag wordt dit ook verplicht ondertekend door 

ouders.  

Leerlinggebonden ondersteuning is enkel mogelijk wanneer het Gemotiveerd Verslag ondertekend is door ouders. 

Indien het Gemotiveerd Verslag niet ondertekend werd door ouders, kan wel teamgerichte ondersteuning geboden 

worden.  De ouders/leerling worden hiervan dan wel door de school op de hoogte gebracht. 

Enkel tot uiterlijk 1 oktober 2019 kan er uitzonderlijk aangemeld worden zonder een door de ouders ondertekend 

Gemotiveerd Verslag.  Indien ouders geen toestemming gegeven hebben tot leerlinggebonden ondersteuning, 

vragen wij uitdrukkelijk aan de gewone school (in samenspraak met het begeleidend CLB) dit op het 

aanmeldingsformulier te vermelden.   

Na 1 oktober 2019 zullen aanmeldingen zonder een door ouders ondertekend Gemotiveerd Verslag niet meer 

opgenomen worden. 

Berekening van de omkadering per miniteam 

Voor de berekening van de pakketten werden dezelfde principes gehanteerd als vorig schooljaar.  Hiervoor verwijzen 

we naar onze website.  Meer informatie vindt u hier. 

https://onwob.be/aanmelden/
mailto:onw.oostbrabant@gmail.com
https://onwob.be/blog/
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Aanvangsbegeleiding en intern leren binnen ONWOB 

De nieuwe ondersteuners binnen het ONWOB worden meegenomen in een 

traject van aanvangsbegeleiding.  Concreet betekent dit onder meer dat zij dit 

schooljaar tijdens een 3 tal sessies verder ondergedompeld worden in de 

werking van het ONWOB.  Deze sessies staan gepland op 1 oktober 2019,  

9 januari 2020, 24 april 2020 .  De nieuwe ondersteuners zijn hier verplicht op 

aanwezig.  Daarnaast worden zij ook onder de vleugels genomen door een 

collega ‘meter of peter’ die hen (soms letterlijk) ook mee op pad zal nemen. 

Binnen de brede netwerken wordt van de ondersteuners een ruime 

achtergrond en expertise verwacht.  De multidisciplinaire teams en de 

wekelijkse intervisie zijn hierin van groot belang.  Daarnaast willen we het 

intern leren van elkaar ook een meer expliciete plaats geven binnen onze 

organisatie. Zo proberen we leerkansen te creëren door onze jaarlijkse 

inspiratiedagen, of door het tijdelijk samen opnemen van een 

ondersteuningsvraag via overleg of concreet op de klasvloer… 

Enkele nuttige weetjes en links   

Wist je dat….        

  

Onze wekelijkse teamvergaderingen nog steeds doorgaan op woensdag 

van 9u-12u.  en onze ondersteuners hierop verplicht aanwezig zijn. 

Onze ondersteuners bij vragen  het eerste aanspreekpunt zijn binnen 

jullie school.  De coördinatoren zijn ook steeds bereid om op uw vragen te 

antwoorden.  U vindt hun contactgegevens in de banner.  

 

Ouders bij vragen ook terecht kunnen op het nummer van het zorgloket: 

0470/11 13 54 

We momenteel binnen het ONWOB nog 1 vacature in te vullen hebben. 

Het zinvol is als ondersteuners toegang krijgen tot de digitale 

schooldossiers van de leerlingen die zij begeleiden. 

Je beknopte info vindt over de modernisering van het secundair onderwijs 

via deze link . 

Wij wensen jullie een fijn en co creatief schooljaar! 

De coördinatoren van het ondersteuningsnetwerk 

 

 

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  
kknevels.onwob@gmail.com 

Hilde Buvé 
hbuve.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 

 

 

http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/30/wat-betekent-de-modernisering-van-het-onderwijs-voor-mijn-zoon-o/
mailto:onw.oostbrabant@gmail.com
http://www.onwob.be/
mailto:svangoidsenhoven.onwob@gmail.com
mailto:ebillen.onwob@gmail.com
mailto:kknevels.onwob@gmail.com
mailto:ksneyers.onwob@gmail.com
mailto:llambrechts.onwob@gmail.com
mailto:Katleen.gillard@%20katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:Katleen.gillard@%20katholiekonderwijs.vlaanderen

