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Nieuwsbrief nr. 3 juni 2020 
   

 
 

Beste partner 

Het einde van een bijzonder schooljaar nadert.  Alle onderwijspartners 
maar ook ouders en leerlingen zijn uitgedaagd om onderwijs en 
ondersteuning vorm te geven in uitzonderlijke omstandigheden. Dank 
voor jullie constructieve samenwerking! 

Deze nieuwsbrief bevat informatie over de voorbereiding van de 
opstart in september 2020 met het ‘stroomdiagram aanvraag 
ondersteuningen 2020-2021’ m.i.v. info rond het aanmelden van 
leerlingen type 2, type 4, type 6 en type 7. 

Eind vorige week kregen we het bericht dat de Vlaamse regering en de 
onderwijskoepels een maximumscenario adviseren waardoor er vanaf 2 
juni meer leer- en studiejaren opengesteld worden. 
Als ondersteuningsnetwerk wachten wij het advies af van de Nationale 
Veiligheidsraad en de concrete vertaling van deze mogelijke versoepeling 
door de scholen.  Tot zolang blijven wij werken zoals eerder 
gecommuniceerd: de ondersteuning blijft gegarandeerd via telewerk en 
bij uitzondering via fysiek contact op school. 
 
Bij deze nieuwsbrief vindt u  4 documenten in bijlage: 
bijlage 1: stroomdiagram aanvraag ondersteuningen 2020-2021,   
bijlage 2: stroomdiagram leerlingen met een  (G)Verslag type 7 STOS met 
een ondersteuningsvraag; 
bijlage 3: folder met info rond ONW’ S en OT type 2, 4, 6 en 7 regio 
Mechelen-Brussel, 
bijlage 4: het individueel aanmeldingsformulier (voor nieuwe aanvragen 
bij het ONWOB type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 vanaf 
september 2020), 

Aarzel niet bij vragen contact op te nemen via het ONWOB zorgloket 

(0470/11.13.54). 

We informeren jullie graag over eventuele wijzigingen in de aanpak van de 

ondersteuningen na de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020.   

Verder wensen we jullie nog veel moed en creativiteit bij het afronden van 

het schooljaar en nadien een meer dan welverdiende rust.  

 

 

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 

Competentiebegeleider: 

Katleen Gillard 

Katleen.gillard@ 

katholiekonderwijs.vlaanderen 
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Voorbereiding van schooljaar 2020-2021 

 

Hoe meldt u leerlingen aan bij ONWOB voor schooljaar 2020-2021? 

Voor het aanmelden van de leerlingen bij ONWOB werken we op dezelfde manier als vorig jaar.  

-Continueringen (aan deze 3 voorwaarden moet voldaan zijn):  

(1) De leerling werd tijdens schooljaar 2019-2020 door ONWOB ondersteund, 

(2) én  de leerling blijft in dezelfde school, 

(3) én het zorgteam geeft aan dat er een prioritaire zorgvraag is voor schooljaar 2020-2021. 

🡪 Deze leerlingen worden opgelijst op de Google forms ‘Verderzetting ONWOB 20-21’ via deze link: 

https://forms.gle/69tkuMWngkDL9eyK8  uiterlijk tegen maandag 6 juli 2020. 

 

-Nieuwe aanmeldingen door uw school (dit zijn leerlingen die niet aan 1 of meerdere van de 3 voorwaarden 

voldoen): 

Voor deze leerlingen met (G)Verslag type basisaanbod, type 3 en type 9 met een ondersteuningsnood gebruikt u 

het individueel aanmeldingsformulier (bijlage 4) dat u bezorgt aan het zorgloket van het ONWOB via  

onw.oostbrabant@gmail.com 

Het individueel aanmeldingsformulier vindt u ook op onze website www.onwob.be 

-Doorgeven van leerlingen met een (G)Verslag type 2 en type 7 (STOS) aan Discimus. 

! De open end financiering van de kleine types is gekoppeld aan het rechtstreeks doorgeven van de leerling aan de 

school voor buitengewoon onderwijs via Discimus. 

→ Voor de bestaande begeleidingen type 2 en type 7 STOS doet u dit voor 6 juli.   

→ Voor de nieuwe aanvragen dient dit te gebeuren voor 1 oktober 2020.   
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