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Informatie voor de ouders
Het ondersteuningsnetwerk vervangt de vroegere GON-begeleiding.
Ouders die vragen hebben in verband met de werking van het ondersteuningsnetwerk, de
voorwaarden voor ondersteuning, de procedure om ondersteuning aan te vragen, .... kunnen via mail
of telefonisch contact opnemen met de contactpersoon van het ondersteuningsnetwerk. We doen al
het mogelijk om jullie zo snel mogelijk verder te helpen.
Mieke Quirijnen
algemene coördinator
aanspreekpersoon Ondersteuningsnetwerk Kempen
telefoonnummer:
0472 12 36 64
e-mailadres:
info@ondersteuningsnetwerkkempen.be
Wat verandert er?
GON-begeleiding (= GON-begeleider)

Ondersteuningsnetwerk (= ondersteuner)

Gon vertrok vanuit recht op.

Ondersteuning vertrekt vanuit nood aan.

Leerling kreeg 2 schooljaren GON

Leerling kan meerdere schooljaren
ondersteuning krijgen indien er hulpvragen zijn

GON was voor volledig schooljaar

Ondersteuning is beperkt in tijd (zolang als nodig
maar niet langer)

GON opstarten kon enkel in september

Ondersteuning opstarten kan op elk moment

GON vaak leerlinggericht (+ overleg school)

Ondersteuning is vooral leerkrachtgericht
(Nooit alléén leerlinggericht)

GON vaak buiten de klas

Ondersteuning bij voorkeur op de klasvloer of
met effect op de klasvloer

GON : Wat heeft de leerling nodig?

Ondersteuning : Wat heeft de leerkracht nodig
om met de leerling verder te kunnen werken?
= oplossingsgericht
= op maat en tempo van de leerkracht
= vraaggestuurd
= delen van expertise
= evenwaardige partners
Ondersteuning is ook teamgericht
(klassenraden)
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Hoe verloopt de ondersteuning in de praktijk?
Aanvraag ondersteuning:
Wanneer de school na overleg met het CLB van mening is dat ondersteuning vanuit het
ondersteuningsnetwerk aangewezen is, kan de school de leerling digitaal aanmelden bij het
ondersteuningsnetwerk. Het zorgloket zal de hulpvraag behandelen en een gepaste ondersteuning
voorzien.
Opstart ondersteuning:
De school nodigt alle partijen uit om de zorgvraag van de school te verduidelijken en een gepaste
ondersteuning te voorzien. Deze ondersteuning kan op volgende niveaus:
Leerkrachtgerichte ondersteuning
Leerkracht én leerlinggerichte ondersteuning
Schoolteam ondersteuning
Verloop ondersteuning:
De ondersteuning begint met observaties en gesprekken met de leerkrachten. Ook de leerling kan
persoonlijk worden uitgenodigd door de ondersteuner voor enkele individuele momenten. Enkel
individuele ondersteuning kan niet meer.
De ondersteuner zal in overleg met de betrokken leerkrachten een interventieplan opmaken waarin
duidelijk de concrete hulpvraag wordt geformuleerd. Er wordt gedurende enkele weken intensief
samengewerkt om een gepast antwoord te bieden op deze hulpvraag van de school.
Evaluatie:
Na enkele weken volgt een evaluatie om de interventies te bespreken. Er wordt dan samen met de
leerkrachten bekeken of verdere ondersteuning (hulpvraag?) nodig is of dat de ondersteuning (tijdelijk)
kan worden stopgezet.
De school zal de ouders op de hoogte brengen van de gemaakte afspraken.
Contact ondersteuner:

Indien het in de loop van een ondersteuningstraject belangrijk is dat de ondersteuner
contact opneemt met ouders, kan dat uiteraard nog steeds in overleg met de school.
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