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Beste leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies en andere partners
Als antwoord op vaak gestelde vragen en de nood aan transparante informatieverstrekking vinden
jullie hierbij de eerste nieuwsbrief van ondersteuningsnetwerk NEOn+. We hopen jullie hiermee nog
beter van dienst te zijn.
Het beheerscomité, de stuurgroep, de coördinatoren, de leden van het zorgloket en het voltallig team
van ondersteuners bedanken jullie alvast voor de constructieve samenwerking!

Overzicht verloop nieuwe aanmelding tot eigenlijke opstart ondersteuning


Aanmelding zelf: via info@neonnetwerk.be bij voorkeur door de school in samenspraak met
CLB, de leerling en zijn context. De datum van aanmelding in het zorgloket is de datum
waarop het (voorlopig) verslag of gemotiveerd verslag doorgestuurd wordt;



Wekelijks in zorgloket: overlopen nieuwe aanmeldingen;



De ankerfiguur is het aanspreekpunt voor de scholen. Bij een nieuwe aanmelding neemt de
ankerfiguur contact op met de school om kennis te maken, in gesprek te gaan en de concrete
noden te verkennen. Dit voorbezoek stelt de ankerfiguur in staat om de ondersteuner gericht
te coachen. De ankerfiguur kan indien nodig ook aanwezig zijn op de startvergadering;



Wekelijks in zorgloket: stand van zaken schools overleg door ankerfiguur;



Maandelijks: 1x bij begin van de maand doorstroom nieuwe aanmeldingen aan
ondersteuners in het kader van opstart ondersteuning.

Nascholingstraject “(Samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel”
Vanuit ons ondersteuningsnetwerk NEOn+ sluiten wij aan bij het prioritaire nascholingstraject dat
georganiseerd wordt door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Doel is het versterken en verder ontwikkelen van begeleidingscompetenties van
ondersteuner(team)s o.a. door het creëren van sterke partnerschappen met scholen gewoon
onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding.
We kozen als externe focus “samen sterker omgaan met probleemgedrag” en als interne focus
“elkaar ondersteunen en coachen binnen het lerend netwerk”.
Er staan dit schooljaar reeds 9 sessies ingepland. Dit zijn enerzijds regionale sessies voor het
kernteam (interne trekkers van het traject) en anderzijds sessies voor de volledige groep
ondersteuners.

Infosessies
In de loop van de maand oktober organiseerde NEOn+ opnieuw infosessies voor de scholen en CLB’s.
De gebruikte Powerpoint kan u raadplegen via onze website www.neonnetwerk.be.

Een mooi verhaal uit de praktijk
Achtergrondinfo: de leerling - laten we haar Nele noemen - zat vorig schooljaar in het 6de leerjaar
heel diep. De nakende keuze voor het 1ste jaar secundair onderwijs haalde haar enkele maanden
helemaal onderuit. De ondersteuner van NEOn+ stak veel energie in het voorbereidingstraject naar
het middelbaar en hulp bij de studiekeuze.
De nieuwe klasleerkracht van Nele stuurde recent onderstaand mailtje naar de ondersteuner:
“Graag wou ik je toch even laten weten dat Nele haar draai gevonden heeft op haar nieuwe school.
Zoals je ons vertelde waren de eerste weken toch wel heel zwaar. Maar Nele doet het goed op school,
ik mag wel zeggen uitstekend!
Ze heeft een heel mooi rapport en is de eerste van de klas. Ze was zo blij en fier met haar resultaten.
En wij kunnen alleen maar trots zijn op haar. Ze werkt er keihard voor en de dagen zijn wel lang. Op
vrijdag zijn de batterijen helemaal leeg. Het weekend is dus vooral batterijen opladen en nog even
ontspannen met vrienden in de jeugdbeweging. Dat doet haar deugd.
Nogmaals dank voor alle inspanningen van vorig schooljaar.
Mede dankzij jou, hebben we nu dit resultaat geboekt.”

Vragen? Bedenkingen? Opmerkingen?
U kan steeds terecht bij uw ankerfiguur:




ellen.r@neonnetwerk.be voor SG KaBoE, De Wending, De Groeve & Kommee;
ilse.d@neonnetwerk.be voor SG Schelde – Leie, ZOM, Tabor, Deinze & Op weg;
geert.vandevijver@katholiekonderwijs.vlaanderen voor SG KBS Maldegem, De Kreken,
Septem & Ideaal.
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