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NIEUWSBRIEF
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Beste leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, directie

Via deze nieuwsbrief informeren we u graag over de verdere ontwikkeling van het
ondersteuningsnetwerk.

STAND VAN ZAKEN
Intussen is ons OVA-team gegroeid tot een ploeg van 65 ondersteuners. Een gedreven en
gemotiveerd team staat in voor de ondersteuning van reeds meer dan 530
ondersteuningsvragen in de diverse scholen.
We merken net zoals de andere ondersteuningsnetwerken een sterk groeiende vraag naar
ondersteuning. Wellicht verklaart de huidige coronapandemie mede deze sterke groei.
De ondersteuners proberen op elke vraag een passend antwoord te geven en zoeken samen
met de school welke redelijke aanpassingen voor de leerling mogelijk zijn.

ONDERSTEUNEN IN DE HUIDIGE PANDEMIE
In de media, via CLB en de scholen horen we berichten van moeilijke situaties in de scholen.






Voor de ondersteuners houdt dit voorzichtigheid in naar het bezoeken van scholen.
Aan de directies wordt gevraagd om ook ondersteuner(s) te verwittigen indien er
bijzondere maatregelen worden getroffen omwille van besmettingen op school.
Vanuit OVA treffen we volgende maatregelen zolang als nodig is en behoudens (tijdelijke)
aanpassingen vanuit de nationale veiligheidsraad:
 Ondersteuners komen op 1 school per dag (2 dagen na elkaar op dezelfde school). Dit
vraagt van veel ondersteuners en scholen enige flexibiliteit om een passend rooster op
te maken.
 We volgen het beleid van de gastschool.
 Bij noodzaak aan meerdere scholen per dag: bij goedkeuring van beide gastscholen.
Door de pandemie komen meer leerlinggerichte noden op de voorgrond. We gaan op elke
vraag in, ook al is dat niet onze prioritaire opdracht.

FEEDBACK ONDERSTEUNING IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021
Net zoals vorige schooljaren wil OVA bij het einde van het schooljaar reflecteren over de
werking. Feedback vanuit de scholen zorgt daarbij voor de nodige info.
Daarom krijgt elke school via mail de uitnodiging om 2 bevragingen in te vullen of te laten
invullen door een personeelslid dat nauw samenwerkt met de ondersteuner.
 Formulier feedback werking ondersteuning
 Formulier feedback personeel
 Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot een gesprek met algemeen coördinator Katrien
Martens.
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HOE GAAN WE NA DE PAASVAKANTIE OM MET NIEUWE
ONDERSTEUNINGSVRAGEN?



De aanmeldingen die zich reeds in IRIS bevinden, zullen opgestart worden. De lopende
trajecten waarbij advies GV/V de uitkomst kan zijn, worden nog opgenomen tot 1 mei.
Na 1 mei gaat men vooral schoolgericht werken op de aanmeldingen. Elke school heeft een
aanspreekpunt ondersteuner die mee nadenkt hoe we de school kunnen ondersteunen.
De ondersteuner helpt zonder dat een startvergadering met ouders nodig is. De opstart
vindt plaats in september.
Er worden geen startvergaderingen met ouders meer gepland.

AFSPRAKEN MET CLB ZOV EN CLB NINOVE ROND NIEUWE
AANMEDLINGEN VOOR SEPTEMBER 2021




De medewerker van het CLB meldt aan OVA de naam van de leerling, school en type GV/V
na advies uit team en akkoord van de ouders. De school wordt in CC geplaatst zodat zij op
de hoogte is van de officieuze aanmelding.
Van zodra het GV/V klaar is, komt dit in IRIS. Dit wordt ook aan de school gemeld zodat de
school officieel kan aanmelden via het aanmeldingsdocument. OVA vindt het GV dan in
IRIS.
 Op die manier krijgt de coördinator een overzicht van het aantal aanmeldingen voor
september.
 De school moet heel goed weten dat de aanmelding pas in orde is na het GV/V
zichtbaar is in IRIS.
 Enkel CLB doet deze officieuze aanmelding. Deze gebeurt niet door de school zodat er
geen misverstanden zijn rond aanwezigheid van GV/V.

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):
 Mieke Meire (basisonderwijs)
annemarie.meire@katholiekonderwijs.vlaanderen – 0494 12 79 62
 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
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