NIEUWSBRIEF 9
schooljaar 2020-2021
mei 2021
Beste directies, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, leerkrachten

Na alweer een bijzonder schooljaar zijn ook wij volop bezig met de voorbereidingen voor 2021-2022.
Daarvoor willen we toch al een aantal belangrijke punten/data doorgeven. Het zou heel fijn zijn als u 5
minuten de tijd neemt om dit even te lezen.
We wensen u alvast een mooi afsluiten van dit schooljaar en een schitterende zomervakantie! Bedankt
voor de samenwerking!
We hopen u terug te mogen ontmoeten in een normale schoolsituatie waarin iedereen zich opnieuw
vrij kan bewegen.

Met vriendelijke groet vanwege het beheerscomité, de stuurgroep, de coördinatoren, de leden van het
zorgloket en het voltallig team van ondersteuners.

Nieuwe aanmeldingen voor 1 september 2021
We willen graag het ‘stappenplan nieuwe aanmeldingen’ aan u doorgeven:
• Onze ondersteuners bezorgen ons voor de zomervakantie een lijst met alle huidige leerlingen
die verdere begeleiding vragen in 2021-2022. Ook de leerlingen die on hold staan, worden
terug bevraagd.
• Als school bespreekt u samen met het VCLB welke nieuwe leerlingen er zullen worden
aangemeld bij het ondersteuningsnetwerk NEOn+. Vaak is uw VCLB-medewerker reeds bezig
met een HGD-traject.
• Het VCLB kreeg een link waar alle nieuwe aanmeldingen door hen worden doorgegeven
(scholen hoeven dit dus niet te doen). Deze aanmelding kan reeds voordat het (G)V is
gefinaliseerd.
• Het VCLB maakt een gemotiveerd verslag of verslag op en plaatst dit in het IRIS-platform. Het
VCLB verwittigt de school.
• De
school
verwittigt
coördinator
Ellen
via
ellen.r@neonnetwerk.be
of
info@neonnetwerk.be van zodra het (G)V in het IRIS-platform zichtbaar is!
• Pas wanneer wij het (gemotiveerd) verslag terug vinden in het IRIS-platform is de aanmelding
officieel. Het is dus van groot belang dat wij, de coördinatoren, toegang krijgen tot dit IRISplatform (ingevoerd door de Vlaamse Overheid).
In onze vorige nieuwsbrieven kon u daarover uitgebreide info vinden.
Indien u daarover nog vragen heeft, mag u coördinator Helga contacteren.
Dankjewel aan de vele scholen die dit reeds in orde hebben gebracht!!
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Start augustus
In de week van 16 augustus bekijken we welke leerlingen geen ondersteuning meer wensen en welke
nieuwe leerlingen erbij komen. De puzzel – waarbij we streven naar zo veel mogelijk continuïteit –
wordt in deze periode gelegd. Hoe meer leerlingen er dan reeds zijn aangemeld, des te vollediger onze
puzzel is en des te vlotter de opstart op 1 september zal verlopen.
Op vrijdag 20 augustus 2021 krijgen onze ondersteuners hun lijst met leerlingen. In de week van 23
augustus kunnen ze met u contact opnemen en kunnen eventuele startvergaderingen reeds doorgaan.
Hou er ook rekening mee dat onze ondersteuners geen afspraak met u kunnen maken op vrijdag 27
augustus 2021. We voorzien namelijk een volledige dag personeelsvergadering.
De effectieve ondersteuningen kunnen van start gaan op 1 september.
Bedankt om deze nieuwsbrief met aandacht door te nemen!

Vragen? Bedenkingen? Opmerkingen?
U kan steeds terecht bij de coördinatoren:
•
•
•

ellen.r@neonnetwerk.be of 0479/90.11.58
geert.vdv@neonnetwerk.be of 0473/72.62.71
helga.g@neonnetwerk.be of 0474/80.74.34
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