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Ten geleide 
En zo start, na een bijzonder 
jaar, het vierde schooljaar van 
OKOplus. In deze Nieuwsbrief 
stellen Lindsey en Annelies 
zich voor. Ze nemen als 
competentiebegeleiders van 
FOPEM en VOOP de fakkel 
over van Ann en Caner en 
worden zo de nieuwe collega’s 
van Evelyn en Ingrid van de 
steinerscholen. Ook wijzen we 
in deze Nieuwsbrief op een 
belangrijke aanpassing. 

Administratieve 
vereenvoudiging van het 
gemotiveerd verslag! 
Vanaf 1 september wordt een 
nieuw  gemotiveerd verslag 
niet meer als apart document 
opgemaakt. Het GV blijft als 
naam behouden, maar wordt 
vereenvoudigd tot een regis-
tratie door de CLB-medewer-
ker in het multidisciplinair dos-
sier van de leerling. Het wordt 
niet meer ondertekend.  
Zie de omzendbrief onder-
steuningsmodel NO/2017/02, 
punt. 2.2. 

Aangepaste krijtlijnen-
nota OKOplus 
Eerstdaags  ontvang je de aan-
gepaste krijtlijnennota voor 
het schooljaar 2020-2021. 
Daarin vind je beschreven hoe 
de ondersteuning door OKO-
plus wordt vormgegeven bin-
nen het reglementaire kader. 
Er wordt tevens gewezen op 
de laatste wijzigingen aan dit 
kader. De laatste versie van 
deze nota is steeds te vinden 
op www.okoplus.be. 
 
Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van OKOplus -  
www.okoplus.be 
V.U. Hans Annoot  
hans.annoot@okoplus.be 

 

We wuiven Ann en Caner uit en verwelkomen Lindsey en Annelies! 
 

 

Een nieuw schooljaar, een nieuw geluid, ook binnen het ondersteuningsnetwerk OKOplus. 
Caner Mese blijft binnen OKOplus verder meedraaien als ondersteuner van de Limburgse 
FOPEM-scholen, maar heeft daarnaast een voltijdse opdracht als voetbaltrainer van een 
jongerenploeg bij een grote club. Ook Ann Servranckx gaat een andere uitdaging aan. Ze werkt 
vanaf 1 september nog slechts halftijds als pedagogisch begeleider binnen VONAC. Vanuit 
OKOplus willen we Ann en Caner zeer hartelijk danken voor het vele werk dat zij hebben 
verzet. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat het OKOplus-netwerk voor de scholen van 
FOPEM, VOOP en een aantal scholen van andere koepels helemaal op de sporen geraakte. 
Van achter de schermen zullen ze hun ervaring en kennis blijven ten dienste stellen van de 
beide nieuwe gezichten die de fakkel van hen overnemen. Vanaf 1 september neemt Lindsey 
Devlieghere de taak van competentiebegeleider op voor FOPEM, Annelies Steenacker doet 
dat voor VOOP. We heten beiden alvast zeer graag welkom. Naast hun werk voor OKOplus zijn 
ze ook actief als begeleider binnen de PBD’s van FOPEM en VOOP.  Zo is er meteen ook een 
koppeling met de werking van deze pedagogische begeleidingsdiensten. Beiden stellen zich 
hieronder graag even aan jullie voor. 

Lindsey Devlieghere, competentiebegeleider FOPEM 

 

Ik ben Lindsey Devlieghere en start vanaf 1 september 2020 als 
competentiebegeleider bij OKOplus en pedagogisch begeleider 
bij FOPEM. Voorheen werkte ik als pedagoge aan de hoge-
school binnen de opleiding kleuter- en lager onderwijs waar ik 
mee verantwoordelijk was voor de uitbouw en het doceren 
van pedagogische modules, stagebegeleiding, supervisie en 
bachelorproefbegeleiding. Om voeling te blijven houden met 
de praktijk heb ik zelf in het lager onderwijs gewerkt.  

Na 12 jaar had ik zin in een nieuwe uitdaging en die heb ik ge-
vonden binnen OKOplus en FOPEM. Als competentiebege-
leider sta ik samen met Annelies klaar om met jullie op pad te 
gaan! We kijken uit naar een boeiende samenwerking, waar 
we onze passie voor het onderwijs en kinderen kunnen delen 
met jullie.  
 

Annelies Steenacker, competentiebegeleider VOOP  

 

 

               

Annelies Steenacker, competentiebegeleider VOOP 

Ik ben Annelies Steenacker en start vanaf 1 september 2020 als 
competentiebegeleider bij OKOplus en blijf net als vorig jaar 
trouw op post als pedagogisch begeleider bij VONAC. Daarnaast 
ben ik halftijds directeur van een basisschool in Gent. 

Ik hou van mensen en geniet ervan als mensen stralen. 

Als competentiebegeleider wil ik er samen met Lindsey voor 
zorgen dat de ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk 
OKOplus stralen en dat zij op hun beurt veel kinderen en leer-
krachten laten stralen. 
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