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Beste wensen!
Met het nieuwe jaar bieden we niet
enkel onze beste wensen aan voor een
uitdagend en boeiend 2019, maar ook
de allereerste OKOplus nieuwsbrief. We
hopen op deze wijze een drietal keer
per jaar nieuws uit de werking van
OKOplus te kunnen brengen. Graag
zetten we in dit eerste nummer onze
ondersteuners even in beeld.

OKOplus kalender
Dinsdag 15 januari
Bijeenkomst met alle ondersteuners en
competentiebegeleiders van OKOplus
met Lies Pycke. Aansluitend
‘nieuwjaarswensen’. Roze Huis Antwerpen van 9.30 tot 15.30 uur
Woensdag 16 januari en 3 april
Kernteam prioritaire nascholing

De ondersteuners verbonden met de Parcivalschool. Van links naar rechts bovenste rij:
Nele Hooyberghs, Marissa Verlinden, Karolien Bertoe, Anja Moelans,
Maaike Debruyne, Sarah Veraghtert, Raïssa Balcar, Els Adriaensens, Ingrid Van Looy,
Evelyn van Caster, Liese Van den Eynde. Zittend: Loes Janssens, Annemie Gedopt, Sofie
Fret, Koen Troubleyn, Lot Van Asbrouck, Jasmin Lamoen.

'(samen)lerende netwerken’
Woensdag 23 januari
Inspiratiedag voor ondersteuners en
competentiebegeleiders (Brussel)
Vrijdag 25 en zaterdag 26 januari
Klasdagen ‘zorg’ van de Federatie
Steinerscholen (deelname
ondersteuners Parcivalschool)
Dinsdag 29 januari
Overleg ondersteuners in FOPEMscholen met de zorgcoördinatoren van
deze scholen. In Brussel van 13u.00 tot
16u.00.
Dinsdag 5 februari en 2 april
Kernteam prioritaire navorming:
Ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat
Dinsdag 12 en 26 februari en 12 maart
Prioritaire nascholing '(samen)lerende
netwerken’ voor alle deelnemende
ondersteuners

De ondersteuners verbonden met Ritmica. Van links naar rechts: Peter Verlinden, Caner
Mese, Filip Salden, Britt Jennen, Joris Riazo

Het belang van een open HGD-traject

Creatief werk van ondersteuners…

Waar op te letten in
januari 2019?

In de krijtlijnennota (en in de regelgeving) is uitdrukkelijk aangegeven dat
de ondersteuning maar gestart kan worden als er een (gemotiveerd)
verslag is opgemaakt door het CLB. Het is immers de verantwoordelijkheid
van het CLB om op basis van het doorlopen HGD-traject (met
betrokkenheid van de school, de ouders en de leerling zelf) te oordelen of
de opmaak van een (gemotiveerd) verslag is aangewezen. Een HGDtraject dient daarom steeds een open traject te zijn dat kan, maar niet
steeds hoeft uit te monden in de opmaak van een (gemotiveerd) verslag.
Wanneer er reeds gestart wordt met ondersteuning alvorens het HGDtraject is afgerond, dan worden enerzijds valse verwachtingen gecreëerd
bij leraar of ouders. Anderzijds wordt daardoor reeds een voorafname
gemaakt op de uitkomst van het HGD-traject door de opmaak van een
(gemotiveerd) verslag als enig mogelijke uitkomst voorop te stellen.
Ongewild kan hierdoor druk gezet worden en dat komt het proces niet
ten goede.

De regeling waarbij leerlingen met
gedrags- of emotionele problemen
zonder gemotiveerd verslag onder
welbepaalde voorwaarden toch ondersteuning konden krijgen, is dit
schooljaar vervallen. Er is nu steeds
een gemotiveerd verslag nodig. De
CLB’s kregen tot uiterlijk 1 januari
2019 tijd om voor deze leerlingen een
gemotiveerd verslag op te maken
indien verdere ondersteuning aangewezen blijft. Er wordt dus best gecontroleerd of er voor deze leerlingen effectief een gemotiveerd verslag werd
opgemaakt

alvorens

de

onder-

steuning verder te zetten. Heb je
vragen, dan neem je best contact op
met de CLB-medewerker van jouw
school.

Suggesties of wetenswaardigheden
voor in de volgende nieuwsbrief? Laat
het weten! nieuwsbrief@okoplus.be
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
OKOplus - www.okoplus.be
V.U. Hans Annoot
hans.annoot@okoplus.be

De ondersteuners verbonden met Levenslust en De Regenboog. Van links naar rechts:
Annemieke Eerlingen, Rudy Charot, Karen Van Overloop, Liesbeth Vanneste

