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Beste leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies en andere partners
Hierbij vinden jullie de derde nieuwsbrief van jullie ondersteuningsnetwerk NEOn+.
Met vriendelijke groet vanwege het beheerscomité, de stuurgroep, de coördinatoren, de leden van
het zorgloket en het voltallig team van ondersteuners.
Officiële communicatie
U ontving in de nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen van 2 mei jongstleden uitleg rond het
nieuw omkaderingsmechanisme voor type 2, 4, 6 en 7; de zogenaamde kleine types. De Vlaamse
overheid lichtte dit toe via Schooldirect op hun website.
Op 28 mei ontving u nieuwsbrief 2 van NEOn+ met in bijlage de door alle ondersteunings- en
expertisenetwerken gezamenlijk opgestelde folders. Deze zijn eveneens te raadplegen op de website
https://www.neonnetwerk.be/nieuwsbrieven.
Afspraken type 7 STOS
Specifiek voor type 7 STOS maakte het beheerscomité NEOn+ volgende afspraken:


Lopende ondersteuningen door NEOn+ voor type 7 STOS
De ouders kiezen in overleg met de school voor gewoon onderwijs en met het CLB welke
school voor buitengewoon onderwijs de leerling met een (gemotiveerd) verslag type 7
ondersteunt en dus over de vereiste expertise beschikt. De STOS-expertise komt vanuit een
school voor buitengewoon onderwijs type 7. Leerlingen met ondersteuningsnoden type 7 die
vandaag ondersteund worden door een ondersteuner van NEOn+ hebben dus de volgende
keuze:
o De ouders kiezen voor een school buitengewoon onderwijs type 7 (zie hieronder);
o De ouders kiezen voor continuering van de ondersteuning door een ondersteuner
van NEOn+ met de vereiste expertise type 7.



Ondersteuningen door NEOn+ voor type 7 STOS die tijdelijk stopgezet zijn
Alle ondersteuningen type 7 STOS die tijdelijk stopgezet zijn door NEOn+ beschouwen we als
nieuw en verwijzen we door naar de school buitengewoon onderwijs type 7. Die school voor
buitengewoon onderwijs neemt dan de ondersteuning verder op:
o BuBaO Sint Lievenspoort (instellingsnr. 26864) voor het kleuter- en basisonderwijs;
o BuSO Sint Gregorius (instellingsnr. 28241) voor het secundair onderwijs.



Nieuwe aanmeldingen bij NEOn+ voor type 7 STOS
Elke nieuwe aanmelding bij het zorgloket NEOn+ voor een ondersteuning type 7 STOS wordt
doorverwezen naar de school buitengewoon onderwijs type 7.
Opmerking: indien een leerling overstapt naar het secundair onderwijs en waar verdere
ondersteuning type 7 nodig is, beschouwen wij dit ook als nieuwe aanmelding.

NEOn+ engageert zich de lopende ondersteuningen te laten continueren door de vertrouwde
ondersteuner:




voor de kleuter tot en met het tweede leerjaar;
voor de leerling basisonderwijs tot aan de overstap naar het secundair onderwijs;
voor de leerling secundair onderwijs tot het einde van de secundaire schoolloopbaan.

Indien uit het eerstkomend evolutie-/eindoverleg blijkt dat de ouder kiest voor continuering geeft
de school gewoon onderwijs dit ten laatste op 28 juni door aan NEOn+.

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




ellen.r@neonnetwerk.be of 0479/90.11.58 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 of 0473/72.62.71 voor SG KBS Maldegem,
De Kreken, Septem & Ideaal.
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