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Bijhouden/doorgeven van gemotiveerde verslagen en verslagen

Voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag die ondersteuning

krijgen, wordt dit (gemotiveerd) verslag bewaard in het leerlingendossier van de

school.

Wanneer een leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag van school

verandert, dient de school een kopie van het gemotiveerd verslag (op papier of

digitaal) te bezorgen aan de nieuwe school van zo gauw zij weten dat de

leerling daar is ingeschreven. Het origineel wordt terugbezorgd aan de ouders,

die dit moeten meenemen naar de nieuwe school.

Oude inschrijvingsverslagen moeten niet “verhuizen” naar de scholen, zij

blijven waar ze nu zijn (in de meeste gevallen in bij de vroegere GON-school).

De regelgeving hieromtrent vindt u in de nieuwsbrief 106 van het KOV:
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http://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuwsbrief-leidinggevenden

/Newsletters/Render/1505bfd3-4f74-4e12-bf28-717328af78dd?hiduns=True

Indien u een leerling inschrijft die op een vorige school ondersteuning kreeg, is

het belangrijk om dit steeds te melden aan het CLB. Een schoolwijziging van

een leerling met ondersteuning is belangrijke informatie voor het CLB. Dit in

functie van een warme overdracht en om snel te kunnen afwegen of de verdere

ondersteuning noodzakelijk is de nieuwe school.

Aanmelden leerlingen met Verslag Buitengewoon Onderwijs:

We geven graag mee dat leerlingen met een verslag buitengewoon onderwijs

kunnen aangemeld worden bij het ondersteuningsnetwerk vanaf het moment

dat zij ingeschreven zijn. Men hoeft dus NIET te wachten tot de school de

afweging heeft gemaakt of de leerling al dan niet het gemeenschappelijk

curriculum kan volgen (maximale periode van 60 dagen).

Het is dus mogelijk om deze leerlingen al tijdens de periode van afweging

ondersteuning te bieden, om op deze manier een goede inschatting te kunnen

maken voor het verdere traject. 

Na het besluit van de school dient in samenspraak met het CLB bekeken te

worden of de ondersteuning verder gezet kan worden en welke de

voorwaarden hiervoor zijn. Het CLB, het ondersteuningsnetwerk en de

pedagogische begeleiders kunnen jullie verder informeren over wat mogelijk is

in welke situatie.

Deze info werd ons rechtstreeks bezorgd vanuit het KOV.

Geen ondersteuning aan huis:

In het verleden kon GON-begeleiding aan huis doorgaan vanaf 22

aaneensluitende ziektedagen (= vanaf het moment dat een leerling ook in

aanmerking kwam voor TOAH). Binnen het kader van het

ondersteuningsnetwerk kan dit niet langer. De ondersteuner kan wel in overleg

gaan met de TOAH-leerkracht.

Bron: nieuwsbrief KOV, aanvulling FAQ
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Aanmelden leerlingen bij het ondersteuningsnetwerk

Voor het secundair onderwijs is een aanmeldingsformulier opgesteld voor het

melden van ondersteuningsvragen bij het ondersteuningsnetwerk. Dit zal

binnenkort bruikbaar zijn via de website (in wording) van diverGENT. Tot dan

kunt u het document hier downloaden: aanmeldingsfiche zorgloket secundair

Voor de aanmelding van leerlingen met een nieuw gemotiveerd

verslag kan op het formulier gewoon verwezen worden naar dit actuele

gemotiveerd verslag, dat alle noodzakelijke informatie bevat.

Voor de aanmelding van leerlingen met bestaande documenten (bijv.

een oud inschrijvingsverslag of gemotiveerd verslag) dient het formulier

om de huidige ondersteuningsnood te kaderen (“Waarom heeft deze

leerling nood aan ondersteuning op dit moment?”) en te duiden wat uw

school verwacht van het ondersteuningsnetwerk.

Het formulier kan ook gebruikt worden wanneer er een HGD-traject

lopende is, maar er op dit moment nog geen mogelijkheid is om een

gemotiveerd verslag op te maken. Op het formulier moet dan zeer

duidelijk gekaderd worden waarom er toch een ondersteuningsnood is.

Op het zorgloket wordt in samenspraak met de vier partners (scholen

gewoon onderwijs, CLB , PBD en ondersteuningsnetwerk) bekeken wat

de mogelijkheden zijn voor deze leerling. In deze gevallen is er geen

recht op ondersteuning, maar kan er vanuit één van de partners initiatief

genomen worden om extra ondersteuning te bieden indien daar

mogelijkheden toe zijn.

Ook klas- of teamgerichte vragen kunnen via dit formulier gemeld

worden en worden op dezelfde manier behandeld.

De aanmeldingsfiche wordt ingevuld door het zorgteam op school, steeds

in samenspraak met het CLB . Het is het CLB die de effectieve

aanmelding bezorgt aan het zorgloket.
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