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Nieuwsbrief 5  Ondersteuningsnetwerk Kempen 

Beste leerkracht 

Beste CLB-medewerker 

Beste directeur 

De maand juni is aangebroken, het einde van het schooljaar nadert… 

Het was voor ons als ondersteuningsteam een heel boeiend jaar, waarin 

we heel veel hebben kunnen en mogen leren van alle partners in het on-

dersteuningsnetwerk. Het was fijn om op weg te mogen gaan met leer-

krachten, scholen, CLB en pedagogische begeleiding. Door samen onder-

weg te zijn, leerden we elkaar beter kennen en stemden we onze werking 

op elkaar af. 

 

In de maand juni willen we met alle betrokkenen terugblikken op het eerste 

jaar van het ondersteuningsnetwerk. We blikten reeds terug met onze on-

dersteuners in ontwikkelingsgesprekken met de coördinatoren en opvolg-

gesprekken met de directies van het buitengewoon onderwijs. Het is voor 

onze ondersteuners een intensief jaar geweest met ups en downs. De rode 

draad doorheen dit jaar was het sterk teamgevoel, het samen aan de slag 

kunnen gaan in scholen en het aanstekelijk enthousiasme dat ze ervaar-

den binnen en buiten ons team. 

Heel wat scholen bezorgden ons reeds een digitale evaluatie van de gelo-

pen ondersteuningstrajecten. Daarnaast  gingen we met een aantal scho-

len persoonlijk in gesprek om te kijken hoe we toekomstgericht een aantal 

knelpunten kunnen aanpakken. 

We kijken niet enkel terug, maar zijn volop in de weer om een vlotte(re) 

start voor het nieuwe schooljaar mogelijk te maken. In deze nieuwsbrief 

informeren we jullie al over de geplande wijzingen aan het M-decreet en 

over de vereenvoudigde aanmeldingsprocedure voor volgend schooljaar. 

Graag nodigen we jullie uit op één van onze infomomenten op 21 juni om 

gelijkgericht op 1 september van start te kunnen gaan.  

Samen bouwen we verder aan Ondersteuningsnetwerk Kempen! 

Mieke Quirijnen 

 

 1 juni 2018 



Evaluatie van ondersteuningstrajecten  

 

Indien u als school nog geen evaluatie heeft ingevuld van de gelopen ondersteu-

ningstrajecten, willen we u de kans geven om de geboden ondersteuning alsnog kwali-

tatief te evalueren. U kan dit doen via deze link. 

 

Via het digitale formulier kan u een antwoord geven op volgende vragen: 

 Wat nemen jullie als school mee bij het afronden van het ondersteuningstraject? 

 Waar liggen volgens jullie nog kansen? 

 

Eventuele opmerkingen kan u eveneens vermelden op het digitaal evaluatieformulier. 

Dank aan alle scholen die ons reeds een evaluatie bezorgden. 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingsdecreet M 

In het wijzigingsdecreet en de bijhorende amendementen worden bijsturingen aan het 

M-decreet aangekondigd vanaf 1 september 2018.  We brengen jullie op de hoogte 

van wat verandert* voor de ondersteuningsnetwerken.  

 Het voorleggen van medische diagnostiek als voorwaarde voor opmaak van een  

gemotiveerd verslag vervalt. Dit is goed nieuws! Er zal een HGD-traject moeten wor-

den doorlopen waarbij een conclusie kan zijn dat ondersteuning vanuit een bepaald 

type buitengewoon onderwijs nodig is. Dit type zal vermeld worden op het gemoti-

veerd verslag dat door het CLB wordt afgeleverd. Deze bijsturing kan ondersteuning 

toegankelijker maken voor meerdere leerlingen, MAAR er komen geen extra midde-

len voor ondersteuning. Scholen zullen opnieuw de afweging moeten maken welke 

ondersteuningsvragen het meest prioritair zijn. 

 

 De voorwaarde om eerst 9 maanden verplicht onderwijs in BuO te hebben gevolgd 

om een gemotiveerd verslag basisaanbod te krijgen valt weg. 

 

 Voor type 3 ondersteuningsvragen moet de leerling vanaf volgend schooljaar ook 

beschikken over een gemotiveerd verslag type 3. 

 

 Er zal niet meer gesproken worden van Gon-continuering vanaf 1 september 2018. 

 

* onder voorbehoud van goedkeuring 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5ALAiPpWPESDKOM6hC-z6ht6TH7EGZRNkWjfnFMKyStURVFJNkVFTkM0REhDUUtJVjhGOFFTMDc0Wi4u
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780234130
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557802379ea


Vereenvoudigde aanmelding voor ondersteuning vanaf volgend schooljaar 

 Om ondersteuning te kunnen aanvragen is er vanaf volgend schooljaar voor elke vorm van  

ondersteuning een gemotiveerd verslag (GV) of een verslag (V) (dat toegang geeft tot bui-

tengewoon onderwijs of gewoon onderwijs met IAC) nodig. 

 Het CLB streeft ernaar om binnen de 2 weken na het adviesgesprek (na afronding van HGD-

traject) een gemotiveerd verslag af te leveren indien ondersteuning aangewezen is. 

 Vanaf het moment dat het gemotiveerd verslag aan de school is afgeleverd, kan de school 

een aanmelding doen bij het ondersteuningsteam. Door aan te melden vanaf het moment 

dat het gemotiveerd verslag klaar is, kan de aanmeldingsprocedure aanzienlijk worden ver-

kort en hoeven scholen niet opnieuw al hun informatie op te lijsten voor het ondersteunings-

team.  Bij het startgesprek zullen ondersteuners zich baseren op het GV of V als beginsituatie. 

Aanmeldingen vanaf volgend schooljaar gebeuren via een verkorte digitale aanmelding op 

onze website. 

 Omdat we als ondersteuner een mandaat nodig hebben van de leerkracht om samen als 

partners aan de slag te gaan met een ondersteuningsvraag, vragen we aan scholen om 

géén aanmeldingen te doen voor 1 september, zodat de leerkrachten betrokken kunnen 

worden bij het formuleren van een ondersteuningsvraag. We voorzien wel in elke school van-

af 1 september een ankerpersoon die gedurende de eerste twee weken van september te-

gemoet kan komen aan de eerste zorgen van leerlingen met een gemotiveerd verslag of 

verslag. De ankerpersonen van dit schooljaar kunnen nu per school al een overzicht maken 

van leerlingen die vanaf 1 september extra aandacht vragen. Op deze manier hopen we 

samen zorg te kunnen dragen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een 

school en hen een vlotte start van het schooljaar te kunnen garanderen. 

 

 

Aanpassing schoolreglement 2018-2019 

 

Via nieuwsbrief 121 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vernam u wellicht dat er vanaf volgend 

schooljaar een aangepast model komt voor het schoolreglement.  

Er zal ook een passage in het schoolreglement moeten worden opgenomen rond de samenwer-

king met uw ondersteuningsnetwerk. 

Elk ondersteuningsnetwerk is verplicht om te voorzien in een laagdrempelig aanspreekpunt voor 

ouders. In het schoolreglement wordt daarom vermeld bij welk ondersteuningsnetwerk de 

school is aangesloten en bij wie ouders terecht kunnen voor algemene vragen over ondersteu-

ning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van hun kind binnen de school. Via deze 

link maakten we een voorbeelddocument dat u mogelijk kan inspireren bij de aanpassing van 

uw schoolreglement. 

http://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuwsbrief-leidinggevenden/Newsletters/Render/1aef074c-069e-4159-9890-5e1b300d16b4?hiduns=True#nw_2dafa88f-9821-4b95-ad35-15b8ddf70b0f
http://ondersteuningsnetwerkkempen.be/onewebmedia/aanvulling.schoolreglement.docx


 

ONDERSTEUNINGSNETWERK 

KEMPEN NODIGT U UIT: 

  

    

    

21 JUNI  2018 
 

INFOMOMENTEN 
VOOR SCHOLEN EN CLB 
  

 

Samen met de pedagogische begeleiding en het CLB nodigen 

we jullie uit op een infomoment waarin we willen terugblikken op 

het afgelopen schooljaar en samen plannen willen maken voor 

een vlotte start op 1 september 2018. 

 

We organiseren op 21 juni  2 infomomenten op 2 locaties met de-

zelfde inhoud, nl.: 

 

 Evaluatie van onze werking 

 Voorbeelden van een aantal ondersteuningstrajecten 

 Samen klaar voor 1 september (visie, wetgeving, verwachtin-

gen, concrete afspraken, …) 

 Tijd voor uitwisseling en ontmoeting 

 

 

 

We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen op één van onze 

infomomenten! 

 

 

  

 

 
10u -12 u 

kOsh 

Ieperstraat 5 

2200 Herentals 

  

13u30 -15u30 

Sint-Victor 

Kasteelplein 20 

2300 Turnhout 

aanmelden bij ingang A 

 

parkeren kan op de  

parking van de school 

of de parking van de 

Warande 

  

  
  
  

Gelieve voor 18 juni in te 

schrijven via deze link 

 
 

 

Meer info: 

0472 12 36 64 

  

  

 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5ALAiPpWPESDKOM6hC-z6ht6TH7EGZRNkWjfnFMKyStUN0xHOUFPSjJLVFc2SUlXSVBWSk1JSTVLOC4u

