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Wie had in september gedacht dat we ondertussen profs zouden 

zijn in het schakelen naar afstandsonderwijs, lesgeven met  

mondmaskers, online overleggen…?   

Het vroeg veel energie en flexibiliteit van ieder van ons, maar met 

trots kunnen we zeggen: Dit kunnen we!  

Stilletjes aan kijken we uit naar september en zetten we graag 

weer de puntjes op de ‘i’.  Wat werkt nemen we vooral mee en 

we sturen bij waar mogelijk/nodig. 

Mogen we jullie via deze nieuwsbrief bedanken om dat aanvul-

lende puzzelstuk te zijn in onze samenwerking?   

Om mee te schakelen wanneer we (nog maar eens) wijzigingen 

opgelegd kregen?   

Om het zonnetje, vaak ons enige fysieke contact van die week, 

te zijn?  Oprechte dankjewel aan jullie allemaal! 

 

In september gaan wij ons 5e projectjaar in.  In afwachting tot er 

meer nieuws komt over het decreet leersteun, blijven we doen 

wat we kunnen om jullie te ondersteunen in het inclusieverhaal. 

 

Alvast een fijne en deugddoende vakantie gewenst! 

 22  juni 2021 



Voorbereidingen schooljaar 2021-2022 

 

Ankerpersonen  

 Ondertussen kunnen we meedelen dat onze personeelspuzzel in grote lijnen klaar is.   

Vermoedelijk hebben de ondersteuners al gecommuniceerd wie er ankerpersoon (en 

dus aanspreekpunt) wordt voor jullie school volgend schooljaar? 

 Wat mag u van hen nog verwachten? 

 Afstemmingsgesprek:  Om volgend schooljaar vlot te kunnen starten, prikken we 

 graag samen met jullie een datum om bij de start van het schooljaar af te stemmen 

 met de vier partners van het ondersteuningsnetwerk (school, CLB, PB en  

 ondersteuners).   

 Aanmelden: Alle aanvragen kunnen vanaf 1 september aangemeld worden via   

 DIPLON. 

 Klasvloerondersteuning september: In de week van 1 september mag u onze  

 collega’s op de klasvloer verwachten. 

 

 

 

DIPLON  -  Einde schooljaar afspraken 

 Alle lopende trajecten van het schooljaar ‘20-’21 worden eind juni afgesloten.   

 Alle DIPLON school– en afdelingsverantwoordelijken, zullen deze afgesloten trajecten 

volgend schooljaar terugvinden onder de knop ‘beheer aanvragen’ bij schooljaar ‘20-

’21. 

 Scholen  kunnen vanaf 1 september 2021 aanvragen indienen voor schooljaar ‘21-’22. 

 Hulpvragen voor schooljaar ‘21-’22 die  dit schooljaar voorbereid worden, blijven in  

DIPLON  als ‘werkversie’ staan. Ook deze kunnen pas vanaf 1 september 2021 inge-

diend worden en worden dan pas een echte ondersteuningsvraag.  

 

 

 

DIPLON  -  Een nieuwe aanmelding doen voor schooljaar ‘21-’22 

 Om in het volgende schooljaar een betere en vlottere toegang te krijgen tot het 

(Gemotiveerd) Verslag bij het opstellen van een nieuwe aanvraag, werden de 

‘schermen’ in DIPLON aangepast. 

 Om GDPR-rechten correct toe te passen, zullen vanaf heden ouders betrokken worden 

bij het verlenen van de toegangs– en leesrechten van het (Gemotiveerd) Verslag.  

 Er is bovendien een extra mogelijkheid voorzien om het (G)V via de ouders in DIPLON op 

te laden, wanneer inzage via IRIS problemen geeft of wanneer de school zelf niet over 

het (G)V beschikt. 

 Wie de vernieuwde aanvraag-schermen graag vooraf bekijkt, kan de procedure via 

deze link  doorlezen.  

 Voor hulp en ondersteuning bij het aanmelden kan je terecht bij de ankerpersoon van 

je school of bij Hugo.Sebrechts@ondersteuningsnetwerkkempen.be  - 0472 22 19 15 

 

 

 

https://www.ondersteuningsnetwerkkempen.be/onewebmedia/Diplon%20nieuwe%20aanvraag%20opstellen.pdf


PROZA en nu verder 

Het voorbije schooljaar mochten we samen met alle betrokken partners van PROZA in 17 

proeftuinen leren hoe we kunnen inzetten op niet-gefragmenteerde zorgversterking door-

heen de fasen van het zorgcontinuüm.  

 

Graag danken we de studenten van de universiteit van Antwerpen en Gent die via weten-

schappelijk onderzoek onder leiding van professor Struyf en dokter Van de Putte de geza-

menlijke processen van de proeftuinen in beeld brachten. 

 

  PROZA legt de interne en externe fragmentatie bloot. 

 

Scholen geven aan dat het procesmatig werken leidt tot kwaliteitsvol werken.  

 

Het groeiend bewustzijn van de noodzaak om als een écht netwerk samen te werken 

zorgt ervoor dat er effectief stappen worden gezet.  

 

PROZA legt de zoektocht naar zorgzaam onderwijs voor alle kinderen bloot. 

 

Alle vormen van samen leren werden als een meerwaarde ervaren. Het inzetten op 

overlegmomenten (bijv. op PV’s, op vakgroepvergaderingen…) én het samen doen 

op de klasvloer activeert het leren. We richtten ons op verbinding en reflectie.   

 

 

Binnen PROZA leefde de constante uitdaging om schoolbeleid en klaspraktijk met el-

kaar te verbinden. Een schoolvisie komt pas tot leven als er een zichtbaar effect is  op 

de klasvloer. Het inzetten op een gezamenlijke taal  is hierbij noodzakelijk om tot de 

juiste afstemming te komen.  

 

Begin volgend schooljaar mag u nog een communicatie verwachten vanuit de PROZA-

kern. 

 

 



 Decreet leersteun 

 

Je hebt er vast al van gehoord, het M-decreet ging op de schop, 

een nieuw decreet Leersteun zal er komen.   

De werking van ondersteuningsnetwerken valt binnen dit  

decreet.  Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is er nog geen 

verdere info beschikbaar omdat de conceptnota over dit nieu-

we decreet nog niet aan bod is gekomen in de Vlaamse  

regering. De gekende werking van ondersteuningsnetwerken 

wordt gecontinueerd in het komende schooljaar. 

 

 

 

 

Seminaries volgend schooljaar 

 

Het voorbije schooljaar organiseerden we met de 3 netwerken (Antwerpen Plus, VOKAN en Kem-

pen) een reeks van 3 seminaries met als centraal thema ‘inclusief onderwijs’. De seminaries wer-

den zeer positief onthaald door de scholen. Volgend schooljaar willen we graag verder inzetten 

op gezamenlijke professionalisering voor ondersteuners, leerkrachten, CLB-medewerkers en pe-

dagogische begeleiding. 

 

We kiezen volgend schooljaar als centraal thema voor de seminaries ‘breed kijken’. We ervaren 

dat de verschillende perspectieven van de partners binnen het ondersteuningsnetwerk een 

kracht zijn in het omgaan met diversiteit binnen een klasgroep zodat ‘lesgeven met zorg’ ook 

haalbaar wordt. We zoemen daarom in op beeldvorming vanuit verschillende invalshoeken en 

hopen hiermee de blik te verruimen en handvaten aan te reiken om op de klasvloer in onder-

steunende samenwerking stappen vooruit te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De accenten van de 3 seminaries worden gelegd op leren, socio-emotionele ontwikkeling en 

waardevol participeren in het klasgebeuren met ouders als partner in de samenwerking. 

 

Tijdens het eerste seminarie staan we stil bij beeldvorming door de bril van lees-, reken- en spel-

lingsproblemen. We engageren hiervoor professor Ghesquière die stil zal staan bij het belang 

van een goede, analytische beeldvorming. Of zoals Ghesquière het zelf zegt: ‘Je moet een goe-

de Jambers zijn voor je aan het remediëren gaat. Je moet goed onderzoeken wat het leerPRO-

CES is van de leerling om te weten te komen hoe je kan bijsturen zodat elk kind kan participeren 

aan het klasgebeuren. ‘ We willen als ondersteuners vanuit onze rol ook mee bekijken waar we 

dan best op inzetten. 

 

Noteer alvast de datum van ons eerste seminarie: woensdag 13 oktober van 9u tot 12u 

Meer praktische info en gelegenheid om in te schrijven volgen.  

We hopen je te mogen verwelkomen op de seminaries! 

 

 



Nieuw  logo 

Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het ontwerpen van een nieuw logo.   

Enkele creatieve collega’s staken de hoofden bij elkaar en kwamen tot dit mooie resultaat.  

Vanaf september zal dit logo gebruikt worden in al onze communicatie.   

Jullie krijgen alvast een preview! 

                                                  

We kozen voor de afkorting OK 

 

O staat voor Ondersteuningsnetwerk, Ondersteuningsteam, Oplossingsgericht, Overleg,... 

K staat voor Kempen, Kwaliteit, Krachtig, Klasvloerondersteuning, … 

 

 In het logo zie je de vier partners rond de tafel die onze krachtige samenwerking  

visualiseren.  Samen streven we naar inclusie. 

 

De kleur oranje is:  

een mengeling van kleuren en symboliseert de diversiteit in scholen en in ons team; 

symbool voor  vitale energie die aanzet tot positief denken; 

een vrolijke kleur die warmte en enthousiasme uitstraalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens voor vragen, bedenkingen, suggesties... 

info@ondersteuningsnetwerkkempen.be 

 

Mieke Quirijnen   

 

0472 12 26 64 

www.ondersteuningsnetwerkkempen.be 
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