
Algemeen

Registratie op nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief kwam rechtstreeks in je mailbox terecht. Voor volgende

nieuwsbrieven vragen we je je te registreren via onze website www.divergent.gent .

Ook de leerkrachten van je school of andere geïnteresseerden kunnen zich op onze

nieuwsbrief abonneren. De nieuwsbrief verschijnt bij nieuws, niet op regelmatige

tijdstippen.

Kopie (Gemotiveerd) Verslag

CLB-medewerkers geven Verslagen en Gemotiveerde Verslagen, die volledig

werden afgewerkt en de handtekeningen van ouders en directeur CLB bevatten, af

aan de scholen.

De scholen moeten een kopie bezorgen aan ouders en ondersteuners.

BASISONDERWIJS

Printen en materialen voor de leerlingen

Ondersteuners moeten alle documenten die ze nodig hebben voor de ondersteuning

kunnen afdrukken op de school van de leerlingen. Ook specifieke materialen die

nodig zijn worden, in afspraak, door de school voorzien. We denken hierbij bv. aan

een mapje om stappenplannen in te bewaren. Voor hen is het fijn als hier duidelijke

afspraken rond kunnen gemaakt worden.
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Ondersteuning STOS

Leerlingen basisonderwijs met een Gemotiveerd Verslag of een Verslag type 7

STOS worden vanuit Sint-Lievenspoort begeleid door het expertisenetwerk type 7.

Aanmelden kan nog steeds via het zorgloket diverGENT. Het aanmeldingsformulier

is terug te vinden op onze website. Aanmelden kan ook rechtstreeks bij

type7@sintlievenspoort.expert .

Duur en intensiteit

Heel wat nieuwe leerlingen werden bij de start van het nieuwe schooljaar aangemeld

met ondersteuningsnoden. Maar weinig trajecten van vorig schooljaar werden

stopgezet. Hiermee komt onze capaciteit in het gedrang. Puur wiskundig kunnen wij

momenteel gemiddeld 1,7 lestijden ondersteuning bieden per leerling. We doen

hierbij een warme oproep aan scholen om uitsluitend die casussen aan te melden

waarbij onze expertise Buitengewoon Onderwijs nodig is, en niet enkel onze extra

paar handen. Samen zullen we ervoor moeten zorgen dat de beschikbare middelen

zo zinvol mogelijk worden ingezet. Het is niet alleen onze opdracht om leerlingen

individueel te begeleiden maar vooral ook om leerkrachten sterker te maken. Op die

manier hopen we op termijn het aantal lopende casussen te verminderen.

Trajecten die in september gestart of heropgestart worden, krijgen als einddatum

31/01/2019. Tijdens een evaluatiegesprek kan beslist worden of ondersteuning

verder wenselijk is. De ondersteuner moet deze beslissing ten laatste op 31/01/2019

meedelen aan het zorgloket.

Trajecten die later starten, krijgen een andere datum als einddatum mee.

Opdracht ondersteuners
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Ondersteuners zijn personeel Buitengewoon Onderwijs en hebben als voltijdse

opdracht een hoofdopdracht van 22 lestijden. Deze presteren zij op de schoolvloer,

hetzij met leerlingen, hetzij in overleg met leerkrachten. De resterende uren van hun

schoolopdracht worden zij verwacht op onze teamwerking. Concreet betekent dit dat

een overleg rond een leerling ervoor kan zorgen dat de ondersteuning in diezelfde

week niet meer kan doorgaan.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Printen en materialen voor de leerlingen

Ondersteuners moeten alle documenten die ze nodig hebben voor de ondersteuning

kunnen afdrukken op de school van de leerlingen. Ook specifieke materialen die

nodig zijn worden, in afspraak, door de school voorzien. We denken hierbij bv. aan

een mapje om stappenplannen in te bewaren. Voor hen is het fijn als hier duidelijke

afspraken rond kunnen gemaakt worden.

Organisatiemodel diverGENT secundair onderwijs

Deelteams

De hele groep van ondersteuners wordt ingedeeld in vijf deelteams per regio. Elk

deelteam bestaat uit meerdere ondersteuners en een verantwoordelijke.

 Ondersteuners kunnen breed ingezet worden maar alle ondersteuners verbinden

zich ertoe expert te zijn/worden in minstens één doelgroep.

In de deelteams zorgen we voor de spreiding van de expertise.
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Expertiseteams

De expertiseteams worden aangestuurd door een expertise verantwoordelijke.

Binnen de expertisegroepen verbindt men zich ertoe zelf expert te zijn/worden en

zich voortdurend bij te scholen (volgen van recente ontwikkelingen, vakliteratuur, …).

Ondersteuners sluiten aan bij zowel een deelteam als een expertiseteam. In een

beurtrol worden de ondersteuners verwacht op maandagochtend en/of

dinsdagnamiddag.

Ondersteuning STOS

Leerlingen secundair onderwijs met een Gemotiveerd Verslag of een Verslag type 7

STOS worden vanuit Sint-Gregorius begeleid door het expertisenetwerk type 7.

Aanmelden kan nog steeds via het zorgloket diverGENT. Het aanmeldingsformulier

is terug te vinden op onze website. Aanmelden kan ook rechtstreeks bij

type7@sintgregorius.be.

Duur en intensiteit
Heel wat nieuwe leerlingen werden bij de start van het nieuwe schooljaar aangemeld

met ondersteuningsnoden. Maar weinig trajecten van vorig schooljaar werden

stopgezet. Hiermee komt onze capaciteit in het gedrang. Puur wiskundig kunnen wij

momenteel gemiddeld 1.4 lestijden ondersteuning bieden per leerling. We doen

hierbij een warme oproep aan scholen om uitsluitend die casussen aan te melden

waarbij onze expertise Buitengewoon Onderwijs nodig is, en niet enkel onze extra

paar handen. Samen zullen we ervoor moeten zorgen dat de beschikbare middelen

zo zinvol mogelijk worden ingezet. Het is niet alleen onze opdracht om leerlingen

individueel te begeleiden maar vooral ook om leerkrachten sterker te maken. Op die

manier hopen we op termijn het aantal lopende casussen te verminderen.We vragen

om tijdens evaluatiegesprekken te bekijken of ondersteuning verder wenselijk is.

Opdracht ondersteuners

Ondersteuners zijn personeel Buitengewoon Onderwijs en hebben een voltijdse

opdracht van 26 klokuren. Hierin hebben ze een hoofdopdracht van 22 lestijden die

ze presteren op de schoolvloer, hetzij met leerlingen en leerkrachten, hetzij voor

overleg in functie van het plan van ondersteuning (PVO). Alle andere vormen van

overleg, organisatie en professionalisering worden in de resterende klokuren

gepresteerd. Personeelsvergaderingen en oudercontacten worden hiernaast

gepresteerd.
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