
OP DE KALENDER

De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
vervangen door het decreet leersteun. In onze nieuwsbrieven houden we jullie graag op de
hoogte van de laatste stand van zaken. 

De conceptnota leersteun werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 juni 2021. In
Klasse lees je een samenvatting van de grote lijnen.

De minister van Onderwijs vroeg Noozo, de Vlor en de Vlaamse Raad WVG om advies.
Verschillende partners kunnen hun stem laten horen in vragenrondes. ONW CO nam hier
ook aan deel.
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https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/210625%20Mededeling%20conceptnota%20decreet%20leersteun.pdf
https://www.klasse.be/262679/decreet-leersteun-grote-lijnen/
https://www.noozo.be/nl/adviezen/advies-conceptnota-leersteun
https://www.vlor.be/adviezen/naar-een-nieuw-decreet-leersteun
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/46266
https://www.onwco.be/
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO
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CO-creatie
COmpagnon
Centrum Oost

brede types: na iedere vakantie
kleine types: na de twee teldagen in oktober en februari. 

Ondersteuningsnetwerk CO is onze nieuwe naam, die staat voor: 

Onze regio's zijn herverdeeld. 
De nieuwe regioteams bestaan zowel uit ondersteuners van 
de brede als de kleine types.

Vanaf dit schooljaar werken wij met instapmomenten: 

Aanmelden kan het hele jaar door, de ondersteuning start ten laatste bij de
instapmomenten

ga naar "Beheer Aanvragen"  
selecteer de leerling 
selecteer "cirCQel"      

 de beeldvorming in krachten en barrières
 de leerlingdoelen waaraan gewerkt zal worden
 de onderwijsbehoeften die de leerling heeft om 

Vanaf dit schooljaar kun je het ondersteuningsplan vinden in                    : 

In het ondersteuningsplan noteren we: 
1.
2.
3.

       de doelen te bereiken
   4. de aanpassingen die gedaan (kunnen) worden 
       om aan deze onderwijsbehoeften te beantwoorden
   5. de ondersteuningsbehoeften die de leerkracht heeft om de 
       aanpassingen te realiseren
   6. een overzicht van de acties die voor alle betrokken partners gepland zijn

DIPLON
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Opgelet! 

Een nieuwe naam

betekent 

ook nieuwe 

e-mailadressen: 

 

er een ouderrol is in Diplon? Ouders zijn een belangrijke partner in het
ondersteuningstraject en kunnen vanaf nu ook toegevoegd worden in Diplon.
Zowel de ondersteuner als de school kan de ouders uitnodigen. Vraag het
stappenplan aan de ondersteuner op je school!

voornaam.familienaam

@onwco.be 

Wist je dat...

http://www.diplon.be/
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LERENDE NETWERKEN

elkaar inspireren vanuit een gedeelde visie op leerkracht- en leerlinggericht
ondersteunen
de visus- en gehoorvriendelijke bril vertalen naar de ondersteuningscontext vanuit
de kaders van oplossingsgericht werken, groeimindset en inclusie 
blijven groeien in expertise en deze ook verankeren in de eigen werking

Onze doelen

 

doorheen het schooljaar komen we afwisselend samen:
een kerngroep met trekkers uit elke werking
de kerngroep uitgebreid met ondersteuners uit elke
werking

uitwisselen van good practice, intervisie, uitdiepen van
thema's, materialen uitwerken, ...
samen op bezoek bij partners

Hoe?

 

In 2020-2021 werd het werkingsgebied van ONW Centrum opgesplitst, zowel voor de
brede als de kleine types. Voor de kleine doelgroepen visus en gehoor betekent dit dat
de expertise verdeeld geraakte. 

Om de expertise te kunnen blijven garanderen en een sterk team te hebben in elk
nieuw werkingsgebied, startten we dit schooljaar met lerende netwerken voor visus en
gehoor. Binnen de lerende netwerken verenigen ONW CO, Ondersteuningsteam
Kasterlinden, VONC en SYM-team en de campuswerking van Kasterlinden zich.

samen op bezoek bij de Brailletech


