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NIEUWSBRIEF
____________________________________________________________________________________________

Beste leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, directie
Via deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over de verdere ontwikkeling van het
ondersteuningsnetwerk.

STAND VAN ZAKEN

Gedurende het voorbije schooljaar werden 449 leerlingen, hun leerkrachten en ouders door
OVA ondersteund.
Samen met deze nieuwsbrief sturen we je ook een overzicht van de feedback die we van
scholen ontvingen i.v.m. onze werking en personeel. (bijlage1)

INFO OVA SCHOOLJAAR 2020-2021
Omwille van de huidige onzekerheid i.v.m. de maatregelen COVID-19 bij de opstart
schooljaar 2020-2021 prikken we voorlopig nog geen datum voor een infovergadering voor
directies, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, leerkrachten, meer info volgt van zodra er
meer duidelijkheid is.
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EINDEVALUATIE
Door de vreemde omstandigheden waarin het schooljaar naar het einde loopt, laten we de
regie bij de scholen welke leerlingen besproken worden:
Knipperlicht: aandacht voor leerlingen die overgaan van kleuter naar lager, van lager naar
secundair. CLB wil tijdig contact kunnen opnemen met de nieuwe school, zodat de nood aan
ondersteuning kan overlegd worden.
Voor elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften blijft het evenwel nodig af te
spreken door wie en hoe de overdracht naar volgend schooljaar gebeurt: Wat heeft 2019 –
2020 ons geleerd? Wat werkt, wat kunnen we als leerkracht en als school doen om de
leerlingen volgend schooljaar optimaal verder te laten ontwikkelen?
Ondersteuning verderzetten: Voor de leerlingen voor wie we momenteel ondersteuning
bieden, wordt op de laatste bespreking samen met de school, CLB, de ouders, leerling en de
ondersteuner beslist of ondersteuning nog verder noodzakelijk is. Voor deze leerlingen dient
de ondersteuning voor volgend jaar niet opnieuw te worden aangemeld bij OVA. Voor
ondersteuningen vanuit type 2 en 7 zal in het leerlingenadministratiepakket wel opnieuw de
ondersteunende BUO-school doorgegeven worden via DISCIMUS. Dit is dezelfde school als
het voorbije schooljaar (meer info vind je verder in deze nieuwsbrief)
Ondersteuning wordt tijdelijk stopgezet of on hold gezet: Wanneer uit het overleg
blijkt dat de ondersteuning tijdelijk niet meer nodig is, kan deze onderbroken worden. Het
bestaande (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag blijft geldig en wordt niet
opgeheven.
Wanneer de school de ondersteuning opnieuw wil activeren, kan in overleg met leerling,
ouders en CLB opnieuw aangemeld worden. In verder overleg wordt de ondersteuning
geconcretiseerd. De CLB-medewerker schat in of deelnemen aan overleg met
ondersteuner(s) noodzakelijk is.
(G)V opheffen: Wanneer duidelijk is dat er binnen het betreffende niveau geen
ondersteuning meer nodig zal zijn, wordt het (gemotiveerd) verslag opgeheven. Deze
beslissing wordt samen met de CLB-medewerker genomen.
Bij schoolverandering binnen hetzelfde niveau (kleuter-lager of secundair) wordt het
origineel (gemotiveerd) verslag aan de ouders terugbezorgd. De ouders overhandigen dit
dan aan de nieuwe school van hun kind. Afhankelijk van de noden kan de nieuwe school de
nieuwe ondersteuningsvraag voor deze leerling aanmelden bij aan het netwerk waarbij zij is
aangesloten.
“Vanaf 1 september 2015 zijn scholen verplicht om een kopie van een verslag of een kopie
van een (gemotiveerd) verslag van een CLB in het kader van het decreet betreffende
maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bij schoolverandering over
te dragen aan de nieuwe school, dit in het belang van de optimale begeleiding van een
leerling en een goede schoolorganisatie. Omdat het originele verslag of gemotiveerd verslag
eigendom is van de ouders, draagt de school een kopie over.” uit Overdracht van
leerlingengegevens bij schoolverandering
Nieuwsbrief juni 2020

ONDERSTEUNING VOLGEND SCHOOLJAAR?
We hanteren dezelfde richtlijnen als vorig schooljaar om ondersteuning aan te vragen of
verder te zetten in september 2020..

1. Ondersteuning loopt verder
De huidige ondersteuner neemt in de lijst op voor welke leerlingen bij de start van volgend
schooljaar de ondersteuning kan verder doorgaan en welke (tijdelijk) on hold worden gezet.
Type BaA, 3 en 9

type 2, 4, 6 of 7

De school hoeft niets te
ondernemen.

Ga na of in het leerlingadministratiepakket de keuze
van ondersteunende BUO-school werd doorgegeven
via DISCIMUS. Dit kan dezelfde zijn als vorig
schooljaar of een andere. Bij twijfel kan je het
schoolnummer opvragen bij de algemeen
coördinator.
Breng dit zo spoedig mogelijk en voor 30 september
2020 in orde.

2. Nieuwe ondersteuningsaanvraag of schoolverandering
Type BaA, 3 en 9

type 2, 4, 6 of 7

Gemotiveerd
verslag

1. Aanmelden via link op de
website
ova.vlaanderen/contact--aanmelden.html

1.

Verslag

1. Aanmelden via link op de
website
ova.vlaanderen/contact--aanmelden.html
2. doorgeven aan Agodi via
DISCIMUS: IAC

1.

Aanmelden via link op de website
ova.vlaanderen/contact--aanmelden.html of rechtstreeks bij de
ondersteunende BUO-school (zie bijlage 2)
2. doorgeven aan Agodi via DISCIMUS:
OM keuze school buitengewoon
onderwijs

Aanmelden via link op de website
ova.vlaanderen/contact--aanmelden.html of rechtstreeks bij de
ondersteunende BUO-school (zie bijlage 2)
2. doorgeven aan Agodi via DISCIMUS:
OM keuze school buitengewoon
onderwijs
3. doorgeven aan Agodi via DISCIMUS:
IAC

Bij vragen mag u steeds contact opnemen met de algemeen coördinator van OVA.
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OVA ALS PARTNER
Een ondersteuningsnetwerk is een netwerk van vier partners: buitengewoon onderwijs,
gewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleidingsdienst
Vanuit die invalshoek staat OVA ervoor open om mee na te denken en info te geven over
vragen en thema’s van de zorgplatformen van de schoolgemeenschappen aangesloten bij
ons netwerk. Bijvoorbeeld LSCI, STOS, ASS.

BEDANKT
We houden eraan onze partners te bedanken voor het voorbije schooljaar: voor de gastvrijheid
ten aanzien van de ondersteuners, voor de samenwerking en voor wat wij van elkaar mochten
leren. Ook in 2020–2021 blijven wij ons engageren voor de gezamenlijke groei naar een nog
inclusievere school en voor het helpen realiseren van een klaspraktijk waarin iedereen tot
leren komt.

FIJNE VAKANTIE!
CONTACTPERSONEN
Coördinatoren OVA:
 Katrien Martens (algemeen coördinator)
katrien.martens@ova.vlaanderen - 0491 71 00 29
 Evelien Van Lancker (pedagogisch coördinator)
evelien.vanlancker@ova.vlaanderen - 0492 15 82 63
Begeleiders competentieontwikkeling (DPB):
 Eefje Vermassen (basisonderwijs)
eefje.vermassen@katholiekonderwijs.vlaanderen – 0474 08 52 50
 Kris Loobuyck (secundair onderwijs)
kris.loobuyck@katholiekonderwijs.vlaanderen – 0485 39 63 30
CLB:



Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen: vclb-zov.be
Vrij CLB Ninove, vestiging Geraardsbergen: www.clbninove.be/node/509

Bijlage 1: 2019-2020 feedback vanuit de scholen werking en personeel OVA
Bijlage 2: scholen buo voor ondersteuning type 2, 4, 6 en 7
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