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Beste directies, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, leerkrachten
Hopelijk hebben jullie genoten van de lange herfstvakantie en zijn de batterijen terug opgeladen.
Wij vinden het zeer belangrijk om in deze bizarre tijden constructief te blijven samenwerken! In deze
nieuwsbrief informeren we u over de taak van de ondersteuners in deze nieuwe COVID-fase en de
maatregelen die vanuit NEOn+ worden genomen. We doen ook nogmaals een warme oproep omtrent
de toelating tot het IRIS-platform.
Met vriendelijke groet vanwege het beheerscomité, de stuurgroep, de coördinatoren, de leden van het
zorgloket en het voltallig team van ondersteuners.

Ondersteuners op school in fase oranje
Ondersteuners worden gezien als essentiële derden. Dit betekent dat een school ondersteuners bij
elke pandemische fase, weergegeven in kleurencodes, kan toelaten op school. Onze ondersteuners
komen dus ook bij deze huidige code oranje fysiek ondersteunen op jullie scholen. Laat uw lokale
risicoanalyse dit niet toe, geef dan zeker een seintje aan je ankerfiguur en je ondersteuners.
We maakten met de ondersteuners verder volgende afspraken die specifiek zijn voor NEOn+:
-

-

-

-

-

Ondersteuners kunnen in de school ondersteunen, rekening houdend met de
veiligheidsmaatregelen van de school die beschreven zijn in de lokale risicoanalyse. Gelieve
dus de ondersteuner op de hoogte te brengen van de maatregelen binnen uw school.
Om contacten tot een minimum te beperken, bezoeken onze ondersteuners per dag slechts 1
school. Dit vraagt voor veel ondersteuners het omgooien van hun uurrooster (tot terugkeer
naar code geel). We beseffen dat dit voor sommige leerlingen en scholen niet evident is. We
zijn er echter van overtuigd dat wij ook alles moeten doen om het virus in te perken. We vragen
uw begrip daarvoor.
Ga met de ondersteuner in dialoog over hoe elke leerling het best begeleid kan worden: fysiek
of digitaal.
Moet een ondersteuner in quarantaine (wegens een hoogrisicocontact, een besmet
gezinslid…), dan zal de ankerfiguur uw school zo vlug mogelijk contacteren. Heeft de
ondersteuner zelf geen symptomen, dan kan de ondersteuner via de digitale weg de leerling
verder begeleiden.
!!!Als uw school, een klasgroep, een leerkracht of een leerling (waarmee de ondersteuner
contact had) tijdelijk in quarantaine moet, neem ondersteuners dan ook graag mee op in uw
communicatie! Normaal neemt het VCLB deze contacttracing op zich, maar hoe vlugger de
ondersteuner het weet, hoe vlugger hij/zij kan handelen.
We denken ook alvast aan de komende examentijd binnen het secundair onderwijs. De
ondersteuner zal fysiek naar school kunnen komen om met de leerling de leerstof voor de
examens door te nemen. Gelieve voor een lokaal te zorgen waar de veiligheidsmaatregelen
kunnen worden toegepast (afstand, ventilatie …).
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Het IRIS-Platform
In onze vorige nieuwsbrief kon u reeds onderstaande info rond het IRIS-Platform (doorgevoerd door
de Vlaamse Overheid) lezen.
Aan alle scholen die ons reeds toegang gaven, dankjewel!!
Aan alle andere scholen: graag deze info nog eens doornemen en de nodige stappen doorvoeren.
U weet dat onze ondersteuning enkel opgestart kan worden als we de gemotiveerde verslagen of
verslagen van de leerlingen ontvangen. Jullie mailden die tot op heden steeds door naar het zorgloket.
Hier kwam echter op 1 oktober verandering in door het invoeren van het IRIS-Platform, de eerste stap
naar een digitaal leerlingenpaspoort. Via dit platform kan iedere school het gemotiveerd verslag of
verslag zien. Enkel de nieuw aangemelde leerlingen (na 1 oktober) komen erin.
Concreet wil dit zeggen dat enkel de school/directie inzage heeft. Hij/zij kan echter andere personen
toegangsrechten geven. Dit kan via https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be. Wij, coördinatoren en
ondersteuners van NEOn+, hebben geen automatische toegang! De documenten kunnen ook niet
gedownload worden zodat u ons ook geen kopie kan bezorgen.
We vragen daarom dat u
- de drie coördinatoren Geert, Ellen en Helga én
- de ondersteuners gelinkt aan uw school
toegangsrechten geeft tot dit IRIS-platform. Zo kunnen wij bij een nieuwe ondersteuningsaanvraag
(die nog steeds via mail moet gebeuren) het GV of V in IRIS consulteren.
Voor het ingeven van de toegangsrechten van de ondersteuners kan de beheerder
- het rijksregisternummer van de ondersteuner opvragen aan de ondersteuner zelf of
- hen toevoegen via een kaartlezer en hun identiteitskaart.
De rijksregisternummers van de coördinatoren kan u telefonisch opvragen bij Helga Grootaert op het
nummer 0474/80.74.34.
Hieronder vindt u nog meer info betreffende dit IRIS-Platform en een stappenplan van hoe u
toegangsrechten kan geven:
-

info uit de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dd. 17.09.2020
link naar het stappenplan om toegangsrechten te geven

Alvast bedankt!
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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