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Beste directeur,
Beste zorgcoördinator/leerlingbegeleider,
Beste leerkracht,
Beste CLB-medewerker,
Beste schoolbegeleider,

Bij het einde van het schooljaar blikken we graag terug op de afgelopen periode. Voor
alle partners was het een pittige tijd waarin we de vele uitdagingen die er lagen samen
het hoofd hebben geboden. Dankjewel voor jullie betrokkenheid, het mee nadenken en
het samenwerken.

Inleiding

Afstemmingsgesprekken

De gouden weken

Aanmelden in DIPLON

Graag informeren we jullie in deze nieuwsbrief alvast over de start van het nieuwe
schooljaar zodat we goed voorbereid kunnen beginnen in september.

Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking voor het schooljaar 22-23.
Wij wensen jullie nog een fijne afsluiting van dit schooljaar en een deugddoende,
welverdiende vakantie!

Contactgegevens
Mieke Quirijnen
info@ondersteuningsnetwerk
kempen.be
0472 12 36 64

Afstemmingsgesprekken
Volgend schooljaar willen wij als ondersteuningsnetwerk terug stilstaan bij de kern van onze opdracht: werken aan een
kwaliteitsvolle ondersteuning om verder op weg te gaan naar meer inclusie.
Om deze opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, hebben wij met het beheerscomité een aantal afspraken gemaakt.
Samen willen we inzetten op:
 Het met alle betrokkenen in een school zorg opnemen zonder het over te nemen.
 Duurzame effecten van ondersteuning.
 Beheersbaarheid van het aantal actieve vragen voor het ondersteuningsteam.
We willen dit realiseren door het schooljaar te starten met een afstemmingsgesprek (voor 28 september) waarin we met alle
partners in overleg gaan in functie van schoolbreed en niet-gefragmenteerd samenwerken.
Het zijn geen nieuwe dingen, het is een opfrissing van onze visie en werking. Vooraleer een traject kan opgestart worden, dienen
we volgende zaken in acht te nemen:
 Om ondersteuning maximaal te laten renderen in de interne werking van een school willen wij inzetten op gedeelde
verantwoordelijkheid.
 Om samen aan de slag te kunnen gaan en effect te voelen op de klasvloer, hebben wij het mandaat van de leerkracht
nodig die eigenaar is van de vraag en die van daaruit een hulp/leervraag formuleert.
 Om constructief samen te kunnen werken is er nood aan ruimte voor overleg met de leerkracht.
 We willen inzetten op duurzaamheid (in functie van het olievlekprincipe …).
 Om ondersteuning niet te versnipperen en te verankeren in de zorg die op school geboden wordt, willen we vragen
steeds in het geheel per school bekijken (bijvoorbeeld bundelen van gelijkaardige thema’s, als ondersteuningsteam
samen de verantwoordelijkheid opnemen voor een school …);
 Om trouw te blijven aan onze kernopdracht, willen we nagaan of ondersteuning vertrekt vanuit een vraag in fase 2 of 3.
 Omdat we op alle prioritaire vragen doorheen het schooljaar een kwalitatief antwoord willen bieden, willen we inzetten
op capaciteitsbewaking.
De gouden weken
De eerste vier weken van september (1-27 september) zijn bij uitstek geschikt voor het leggen van fundamenten voor een
krachtige samenwerking. Onze ondersteuners zullen vanaf 1 september aan de slag zijn op de scholen om leerkrachten en
leerlingen te ondersteunen bij de opstart van het schooljaar en om de overdracht van trajecten te faciliteren.
Op deze manier willen we naast het ondersteunen bij de opstart van het schooljaar, investeren in het maken van verbinding met
het team, het leren kennen van de schoolcultuur en het in kaart brengen van de hulp/leervragen van leerkrachten vanuit een
multidisciplinaire aanpak.
Aanmelden in DIPLON
Als school meld je alle leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag administratief aan. Dit kan reeds vanaf 22 juni.
Vanaf 1 september zijn onze ondersteuners aan het ondersteunen op jullie school. We verkennen vanaf dan samen met jullie de
prioriteiten per school. Op die manier kunnen we op het eerste zorgloket (28 september) de nodige trajecten activeren en
koppelen aan de verantwoordelijke ondersteuner. De trajecten die op dat moment (nog) niet prioritair zijn, worden ‘on hold’
gezet.
Bij het aanmelden in DIPLON moet je aandacht hebben voor volgende zaken:
- Aanduiden schooljaar 2022-2023
- Vraag leerling/vraag leerkracht/vraag school: Bij deze vakjes mag je noteren ‘administratieve aanmelding’. Onze
ondersteuners gaan in september met jullie aan de slag om de juiste leervraag van de leerkracht te achterhalen.
Indien gewenst, kan je je ankerpersoon vragen om je op weg te helpen bij de administratieve aanmelding.

