Hoe werken we?
We starten nadat een school een hulpvraag
stelt die volgt op een onderzoekstraject. CLB
samen met de leerling, ouders en de school
bepalen welke extra zorgen een leerling
nodig heeft. tussen de leerling, ouders, de
school en CLB.
Ondersteuning kan opgestart of
heropgestart worden op elk moment van
een schooljaar.
1. Er wordt gestart met een verkennende
periode (observatie, gesprekken,
verslagen, …).
2. Nadien wordt er met alle partijen een
doel gekozen. Hiermee gaan we samen
met de leraar flexibel, op maat en
tempo van de leerling aan de slag.
3. Deze doelstelling en het proces worden
tussentijds geëvalueerd. De
ondersteuning loopt verder indien nodig
en wordt afgerond waar het kan.
4. De ondersteuning kan heropgestart
worden indien nodig.

Contact
De communicatie met u gebeurt
voornamelijk via de school. De school
geeft aan u door hoe de ondersteuning
verloopt en zij nodigen u uit voor
evaluatiemomenten.
Indien gewenst kan er contact zijn tussen
ouders en de ondersteuner.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag
door naar onze algemene coördinator en
aanspreekpersoon.
Mieke Quirijnen
telefoonnummer:

0472 12 36 64
e-mailadres:
info@ondersteuningsnetwerkkempen.be

Neem zeker ook eens een kijkje op onze
website voor meer informatie:
www.ondersteuningsnetwerkkempen.be

Ondersteuningsnetwerk
Kempen

Wie zijn we?

Wat doen we?

Ondersteuningsnetwerk Kempen bestaat
uit een enthousiast team van ongeveer 100
ondersteuners.

Ons ondersteuningsteam werkt samen met
leerlingen en hun leraren (teams) met een
hulpvraag in 162 scholen in samenwerking
met CLB en pedagogische begeleiding en
externe partners.

We zijn een team met verschillende
disciplines; o.a. leerkrachten lager en
secundair onderwijs, kleuterleidsters
kinesitherapeuten, logopedisten,
ergotherapeuten, psychologen,
orthopedagogen, sociaal
verpleegkundigen en psychomotorische
therapeuten met verschillende
achtergronden en expertise.

Binnen ons team kunnen we beroep doen
op de ervaring van onze collega’s. We
kunnen hen vragen voor bijkomend advies
en ondersteuning.

Waar staan we voor?
We zijn ontstaan vanuit het M-decreet en
willen scholen ondersteunen bij de groei
naar inclusief onderwijs.
Onze ondersteuning is er voor leerlingen en
leerkrachten.
Samen met de leraar (en het lerarenteam)
zoeken we naar aanpassingen en optimale
leerkansen voor de leerling. Zo heeft de
ondersteuning een effect op de klasvloer
en de klasgroep. Leerkrachten en
ondersteuners werken een traject uit op
maat van de leerling waarbij we streven
naar een maximale deelname aan het
klasgebeuren.
We gaan voor het versterken van de
omgeving en de mogelijkheden van een
leerling.

