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nieuwsbrief september 2020

Corona

Brede types

Doorheen het schooljaar zullen wij onze werking aanpassen aan de
verschillende pandemische niveau's of fasen. Wij zullen hierbij
onderstaande richtlijnen hanteren.

Ondersteuning volgens de normale werking. 

Ondersteuning volgens de normale werking 
met voorzorgsmaatregelen. 

Ondersteuning met voorzorgsmaatregelen 
op een beperkt aantal verschillende scholen. 

Digitale ondersteuning is de norm

Ondersteuningsteam Campus Woudlucht

http://www.facebook.com/ONWCentrumOost/


 Digitaal dezelfde werkvormen gebruiken geeft
voorspelbaarheid. De ondersteuner werkte voorheen in de

klas met eilanden om diverse                                      
 thema's bespreekbaar te maken.                                        

 Nu doen ze dit digitaal.                                           

4 december: 
Rode Neuzen Dag

14 t.e.m. 18 december:
Vormingsweek

Ondersteuners worden een aantal
dagen vrijgesteld om vormingen te

volgen. Daardoor kunnen zij bepaalde
ondersteuningsmomenten niet in hun

lessenrooster opnemen.
 Bedankt voor jullie begrip. 

1 februari: 
Tweede teldag 

kleine types
Meld tijdig aan via 

www.onw-centrumcampuswoudlucht.be

www.onderwijstools.be
Website met overzicht van verschillende

apps om interactie, samenwerking of
begeleiding digitaal te ondersteunen. 

good practice

Om te kunnen communiceren met de leerling die spreekt
met ondersteuning van gebaren, leren de leerkracht en

alle kinderen van de klas SMOG-gebaren. Omdat
ondersteunen in de klas nu niet mogelijk is, maakt de

ondersteuner filmpjes met de SMOG-gebaren rond het
klasthema en veel voorkomende woorden.

                       schoen                                  dank u                                Sinterklaas

ONW Centrum Oost

Een leerling speelt
poppenkast voor de kinderen

van de ondersteuner 
als GIP- opdracht.

nieuwsbrief 2 december 2020

op de kalenderD IG I TALE    ONDERSTEUN ING

Sinds de herfstvakantie is het volledige
Vlaamse onderwijs overgeschakeld

naar code oranje. Ook onze werking is
hieraan aangepast, o.a. door een

beperking in het aantal scholen waar
ondersteuners fysiek naartoe gaan.

Een overzicht van alle veranderingen
vind je terug in onze vorige nieuwsbrief.

http://www.onw-centrumcampuswoudlucht.be/
http://www.onderwijstools.be/
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Brede types
Aarschot

Kleine types
Leuven-Aarschot

Regio Aarschot
R E G I O  I N  D E  K I J K E R

Fran Mulders
fran.mulders@onw-centrum.be

 0473 83 64 75

Regiocoach Aarschot (BT)

Katrien Lenaerts
katrien.lenaerts@onw-centrum.be

 0470 71 26 74

Regiocoach Leuven -Aarschot (KT)

WAAR KAN JE ONS VINDEN?

Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek,
Keerbergen, Rotselaar en Veltem-Beisem 

22 scholen 
19 basisscholen

3 secundaire scholen
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Regio Aarschot
R E G I O  I N  D E  K I J K E R

De leerkrachten van De
Klimroos en De Knipoog

gaan aan de slag 
met voorleessoftware. 

Verschillende leerlingen
gebruiken dit al. Nu gaat
een werkgroepje samen
met de ondersteuners

aan de slag om de
schoolbrede kennis en

het beleid hierrond
scherp te stellen. 

Voorleessoftware:
Sprint-klas en

vormingen 
 

Samenwerking
tussen brede en

kleine types

Actief breinleren
GBS Heikant gaat in

verschillende klassen aan de
slag met bewegend leren en

actief breinleren.  
Een plezier en meerwaarde 

voor leerlingen en 
leerkrachten.  

Co-creatie van
afspraken op
schoolniveau

Grondige analyse van
wat de afspraken zijn en
hoe deze te verhelderen
en scherp te stellen voor

leerlingen en
leerkrachten.

Duurzame
trajecten

Klasdynamiek
stimuleren en
werken rond
aangenaam
klasgedrag 

met de  

Scholen
versterken

Good practice delen 
op smartschool

Via korte berichten op
smartschool materiaal
en expertise delen met

leerkrachten. 

Co-creatie WIJ GAAN VOOR

Inleefsessie ASS
Het schoolteam van De

Kameleon wordt
ondergedompeld in ervaringen

en kennis over ASS. 

Wel in je Vel
Een aantal ondersteuners en

scholen van ONW Centrum Oost
neemt deel aan het

onderzoeksproject van de
Universiteit Gent over meditatie in
de klas. Ook verschillende klassen

uit regio Aarschot zijn klaar om
hiermee te beginnen.

proactieve
cirkel.

Basisvaardigheden
kookles

visualiseren 
m.b.v. filmmateriaal 

@ SIMA 



Hoe kan men een flexibel leertraject vormgeven? 
Hoe ver kan men gaan op vlak van redelijke aanpassingen? 
Hoe zit het met de procedure inschrijving onder ontbindende voorwaarden? 
Op welke manier stelt men een IAC samen?

Een aantal ondersteuners verdiept zich dit schooljaar in onderstaande vragen: 

Samen met de pedagogische begeleidingsdienst gaan we op zoek naar
antwoorden. We vertrekken hierbij telkens vanuit de cyclus van
handelingsplanning. 

Traject Specifieke Onderwijsbehoeften (SOB)

Traject professionalisering
IN DE KIJKER

nieuwsbrief 2 december 2020

ONW Centrum Oost wil borg staan voor kwaliteitsvolle ondersteuning. We bieden ondersteuners de kans
zich te professionaliseren in verschillende thema's via losstaande vormingen en verdiepende trajecten. 

In deze rubriek stellen we telkens één van deze trajecten aan jullie voor.

Levenslang leren

Samen de beeldvorming en beginsituatie in kaart brengen 
Samen leerdoelen opstellen 
Samen leerdoelen prioriteren 
Samen leerdoelen concretiseren naar de klascontext 
Samen leerdoelen evalueren 
Samen leerdoelen en acties bijsturen 
… 

Waarvoor kan je terecht bij de ondersteuner(s)? 
De rol van de ondersteuner bestaat erin om samen met het
schoolteam iedere stap van het IAC-proces te doorlopen: 

Een IAC? Wat is dat eigenlijk?
Een IAC is een Individueel Aangepast Curriculum voor een leerling met een M-verslag voor toegang tot het
buitengewoon onderwijs. De leerling en zijn/haar omgeving beslissen om in het gewoon onderwijs school te
lopen. De leerling krijgt hierbij een leerprogramma op maat met aangepaste leerdoelen. Deze leerdoelen
focussen zich op een maximale ontplooiing van de leerling binnen het klas- en schoolgebeuren. 

Vragen? Stel ze gerust aan je ondersteuner(s) of regiocoach!

 Volg ons op facebook 
Kleine types

 Volg ons op facebook  Brede types

http://www.facebook.com/ONW.Centrum.Campus.Woudlucht/
http://www.facebook.com/ONWCentrumOost/


 

Wist je dat...
... wij gaan voor open communicatie?

Ondersteuners horen graag uw feedback. 

 

5 maart
Het ROP gaat NIET door omwille

van de coronamaatregelen.
 

 Volg ons op facebook 

Ondersteuners gaan tijdens code oranje fysiek naar maximaal 2 vaste scholen. Eén uitzondering
is mogelijk wanneer fysieke aanwezigheid van de vaste ondersteuner vereist is. 
Veel trajecten kregen hierdoor een nieuwe ondersteuner. Wanneer het onderwijs terug zou
overschakelen naar code geel, bekijken we samen per traject wie de verdere ondersteuning het
best opneemt.

 

ONW Centrum Oost
nieuwsbrief 3 februari 2021

op de kalender

8 maart
Facultatieve verlofdag

ONW Centrum Oost 
geniet van een vrije dag.

 
 

 Volg ons op facebook 
Kleine types

Brede types

Ondersteuners komen op maximaal 1 school per werkdag. Dat maakt ook
dat sommige ondersteuningen digitaal worden opgenomen. 
Van 8 tot en met 12 februari, wanneer alle leerlingen in het secundair
onderwijs een week lang voltijds afstandsonderwijs hebben, zullen de
ondersteuningen in het secundair onderwijs ook digitaal plaatsvinden.

http://www.facebook.com/ONW.Centrum.Campus.Woudlucht/
http://www.facebook.com/ONWCentrumOost/
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Leuven, Bertem, Herent en Huldenberg

Regio Leuven
 

R E G I O  I N  D E  K I J K E R

Bounce
In de 3e graad lager

onderwijs geven
ondersteuners 

 veerkrachttraining.

2021

focus op de deuren
niet op de muren

We maakten een checklist: 
Wanneer start je best met Sprint? 

Wat heb je hiervoor nodig? 
Elke leerling kreeg reminders om op de

laptop te kleven zodat dit altijd zichtbaar is.

Sprint
 

Hoe zit iemand met
ADHD of autisme in

elkaar? Via een 
belevingscircuit 

konden leerkrachten
van het secundair dit

zelf ervaren. Er werden
tips en tricks voor in de

klas gedeeld.

Pedagogische studiedag
ADHD en autisme 

 
 

ONW-café
secundair

Op een  vrijblijvende en
gezellige manier bepaalde

thema's bespreken en
good practice delen.

 

 
Uitwerken van

materialen
 

Een aangepast weekplan
voor 2 klassen in de 

2e graad Freinet
 

Een time-out in een 
lagere school

 
Een bundel 'Ik ben anders'

voor kleuter-, lager-, en
secundaire scholen met
uitgewerkte lessen en
creatieve verwerking

 
Een studieplanning met
tips en tricks voor de 3e

graad in het lager
onderwijs en secundaire

scholen
 

Rots en water
Werken aan

klasdynamiek
 in het

 1e leerjaar.

 Executieve functies
 

Tijdens een pedagogische
studiedag werd er samen met
de leerkrachten van de lagere

school nagedacht wat ze al
doen rond executieve functies

en werden er bijkomende
inzichten gedeeld.

Brede types
Leuven

21 scholen 
16 basisscholen

5 secundaire scholen

Kleine types
Leuven-Aarschot
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Regio Leuven
 

R E G I O  I N  D E  K I J K E R

Steffie Joosten
steffie.joosten@onw-centrum.be

 0470 70 29 87

Regiocoach Leuven (BT)

Visus
Voor een slechtziende

leerling in het 2e leerjaar
werd een aantal oefeningen
meten en tekenen van het

werkboek Wiskanjers
aangepast zodat de leerling

de oefeningen goed kan
zien (vergroten en minder

oefeningen op een blad). We
zochten ook naar een

aangepaste meetlat en
geodriehoek.

 

Katrien Lenaerts
katrien.lenaerts@onw-centrum.be

 0470 71 26 74

 Regiocoach Leuven -Aarschot (KT)

Schrijfletters 
We werkten voor een 1e leerjaar kaarten uit waarbij
elke schrijfletter wordt uitgelegd, samen met een

groen startpunt en een structureerwoord. De
leerkracht stelt deze kaarten via de Padlet ter

beschikking voor (groot)ouders, logopedist of kinesist.

 Een poster met SMOG-gebaren hangt o.a. op in de
leraarskamer van een lagere school. Leerkrachten

worden zo gemotiveerd om de SMOG-gebaren actief
te gebruiken in de klas. De ondersteuner gaat ook

met de leerlingen aan de slag.

Ondersteuners werkten een
stappenplan begrijpend lezen

uit voor het 5e leerjaar. Dit
wordt mogelijk uitgebreid
naar de andere leerjaren.

Stappenplan
begrijpend lezen

 

Leerplandoelen
Binnen een schooltraject in de 3e graad
werkt een ondersteuner samen met de
zoco. De rekenlessen van Wiskanjers

worden vergeleken met de
leerplandoelen met als doel

overbodige oefeningen te schrappen.

Woordparachute
In de kring gebruiken de graadsklassen

(1e en 2e kleuterklas) de woordparachute
als reminder voor voorzetsels.

Klankgebaren
In een 1e leerjaar gebruiken ze
klankgebaren bij het aanleren
van de verschillende letters.
Zowel de leerling met een

hoorapparaatje (type 7
auditief) als de anderstalige

leerlingen hebben veel baat bij
deze visuele ondersteuning.

SMOG



Binnen ons netwerk hechten we veel belang aan het welbevinden van de leerlingen en leerkrachten.
GEMS-trajecten (Gedrags- en emotionele moeilijkheden of stoornissen) gaan regelmatig gepaard met heel
wat emoties. De problematieken vinden hun oorsprong vaak in een laag welbevinden bij zowel de leerling
als bij de leerkracht.
Binnen onze visie richten we ons op het vervullen van de onderliggende behoeftes. Op die manier kunnen
we gedrags- en emotionele moeilijkheden voorkomen. Het verstevigen van de onderlinge relatie tussen
leerkracht en leerling is hierbij van cruciaal belang. 
Ondersteuners en coaches worden ondergedompeld in de visie van Nieuwe Autoriteit. Dit schooljaar
gebeurt dit in samenwerking met UCLL. Volgend schooljaar loopt het traject verder zodat alle
ondersteuners en coaches deze opvoedingsvisie mee krijgen.

Vragen? Stel ze gerust aan je ondersteuner(s) of regiocoach!

Nieuwe Autoriteit?

Traject Nieuwe Autoriteit

Traject professionalisering
IN DE KIJKER

nieuwsbrief 3 februari 2021

ONW Centrum Oost wil borg staan voor kwaliteitsvolle ondersteuning. We bieden ondersteuners de kans
zich te professionaliseren in verschillende thema's via losstaande vormingen en verdiepende trajecten. 

In deze rubriek stellen we telkens één van deze trajecten aan jullie voor.

Levenslang leren

Nieuwe autoriteit is een opvoedingsvisie waarin de omschakeling wordt gemaakt van controle over het
kind (oude autoriteit) naar verbinding met het kind (nieuwe autoriteit). 
Dit doen we door aandacht te hebben voor deze 5 pijlers:



op de kalender

ONW Centrum Oost
nieuwsbrief 16 maart 2021

In deze nieuwsbrief

Regio Tienen
 

R E G I O  I N  D E  K I J K E R

Traject professionalisering
IN DE KIJKER

 
 

TRAJECT SECUNDAIR
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22 scholen 
18 basisscholen

4 secundaire scholen

Kleine types
Tienen-Diest

Communicatiepaspoort 
In het communicatiepaspoort voor een leerling met het syndroom van

Down staan de belangrijkste afspraken en visualisaties om deze leerling in
crisis te kunnen begeleiden. Het communicatiepaspoort werd tijdens een
personeelsvergadering aan het hele schoolteam uitgelegd. Het ligt nu op

drie vaste plekken in de school, zodat de leerkrachten het snel kunnen
gebruiken wanneer de leerling hier nood aan heeft.

Brede types
Tienen

Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Landen, Linter, 
Oud-Heverlee, Tienen, Zoutleeuw

Visualisatie van versjes 
Bij het aanleren van versjes gebruikt

een leerkracht aangepaste visualisaties
voor taalzwakke en anderstalige

leerlingen. Picto-Selector, Symwriter en
Pictoschrijver zijn handige programma’s
om tekst om te zetten in duidelijke en

eenvoudige symbolen.

Stappenplannen aangepast 
aan de noden van de leerlingen

Snoezelen in de klas

Regio Tienen
 

R E G I O  I N  D E  K I J K E R
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Regio Tienen
 

R E G I O  I N  D E  K I J K E R
Regiocoach Tienen (BT)

Turnlessen 
Voor leerlingen met motorische

moeilijkheden wordt er samen met de
turnleerkracht gekeken naar

aanpassingen van de lessen. Zo kunnen
de leerlingen maximaal participeren.

Traject executieve functies 
Vanuit een school kwam de

vraag om samen aan de slag te
gaan rond executieve functies
aangepast aan de noden van

de leerlingen. Aan de hand van
de wijzers in executieve functies
is er een vormingstraject voor

het schoolteam opgezet. 

Kathleen Evens
kathleen.evens@onw-centrum.be

 0470 70 29 88
 

 Regiocoach Tienen-Diest (KT)
Nele Hombroux

nele.hombroux@onw-centrum.be
 0470 71 26 57

Aangepast meubilair in de klas
School, ouders en het

ondersteuningsnetwerk deden samen
een aanvraag bij de cel Speciale

OnderwijsLeermiddelen (SOL) voor een
tafel en stoel op maat van een leerling.

SOL maakt deel uit van Agodi. Hier
kunnen scholen een aanvraag indienen

voor speciale onderwijsleermiddelen,
zoals een leesloep, ergonomisch

meubilair of omzetting van leerboeken
naar grootletterdruk. 

Protocol gedragsaanpak
Samen met de leerlingbegeleiding werken ondersteuners een uniforme
gedragsaanpak uit voor de hele school. De focus in dit protocol ligt op

herstelgericht werken. 

Methodes koppelen aan eindtermen en/of leerplandoelen 
In samenwerking met de zorg worden de wiskundemethodes,
Wiskanjers en Wiskidz, gekoppeld aan de eindtermen en/of

leerplandoelen. Zo kunnen de leerkrachten tijdens de les
differentiëren in basis- en uitbreidingsoefeningen.

Visualisatie speelplaatsafspraken
In overleg met de school werkt de
ondersteuner visualisaties uit rond

bestaande speelplaatsafspraken zodat
deze voor alle leerlingen duidelijk zijn. 



Wie zijn wij? (boot) 
Waar willen we naar toe? (eiland)
Op welke manier willen we daar geraken? (pijl)

 onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
 afstemming en wisselwerking
 de leerkracht doet ertoe
 positieve aspecten
 constructieve samenwerking
 doelgericht
 systematisch en transparant

Allereerst brachten we als groep in kaart: 

Tijdens de tweede sessie deelden de ondersteuners hun good practices over hoe zij inzetten op de
samenwerking met leerkrachten in hun ondersteuningstrajecten en dachten ze samen na welke
voorwaarden hieraan ten grondslag liggen. 

Aan de hand van de zeven uitgangspunten van HandelingsGericht Werken: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bekeken we tijdens de derde sessie hoe we onze werking en aanpak nog meer kunnen laten aansluiten bij
de werking van de verschillende scholen.

Tijdens de volgende sessies in mei en juni besteden we aandacht aan flexibele leerwegen in het secundair
onderwijs en kijken we vooruit naar de start van het nieuwe schooljaar. 

nieuwsbrief maart 2021

Traject professionalisering
IN DE KIJKER

Levenslang leren

Ondersteuning bieden in een secundaire school brengt een extra complexiteit door de betrokkenheid van
meerdere leerkrachten bij een traject en een grote zorgomkadering. Tijdens het traject secundair komen
ondersteuners uit verschillende teams die ondersteuning bieden in secundaire scholen samen om elkaar 

te inspireren, te stimuleren en van en met elkaar te leren. 

ONW Centrum Oost wil borg staan voor kwaliteitsvolle ondersteuning. We bieden ondersteuners de kans zich te
professionaliseren in verschillende thema's via losstaande vormingen en verdiepende trajecten. 

In deze rubriek stellen we telkens één van deze trajecten aan jullie voor.

Traject Secundair

nieuwsbrief 16 maart 2021



Nog eventjes en dan een 

Fijne Paasvakantie! 

 

 
21 maart: 

Wereld 
Downsyndroom 

Dag
 

 Volg ons op facebook 

ONW Centrum Oost

 

5 april t.e.m. 16 april:
Paasvakantie

nieuwsbrief 16 maart 2021

op de kalender

 Volg ons op facebook 
Kleine types

Brede types

29 maart t.e.m. 2 april:
Vormingsweek

 
Ondersteuners worden een
aantal dagen vrijgesteld om

vormingen te volgen. Daardoor
kunnen zij bepaalde

ondersteuningsmomenten niet in
hun lessenrooster opnemen.
Bedankt voor jullie begrip. 

 

 

2 april:
Wereld 
Autisme

 Dag

http://www.facebook.com/ONW.Centrum.Campus.Woudlucht/
http://www.facebook.com/ONWCentrumOost/


 Volg ons op facebook 

 

24 mei: 
Pinkstermaandag

ONW Centrum Oost
nieuwsbrief 4 mei 2021

 Volg ons op facebook 
Kleine types

Brede types

midden mei: 
Nieuwsbrief met informatie

over het aanmelden voor
schooljaar 2021-2022 en 

een nieuwtje.

 

14 en 15 mei: 
Hemelvaart

In deze nieuwsbrief
Regio Diest

 

R E G I O  I N  D E  K I J K E R

Traject professionalisering
IN DE KIJKER

 

 
TRAJECT ALGEMENE AANVANGSBEGELEIDING

http://www.facebook.com/ONW.Centrum.Campus.Woudlucht/
http://www.facebook.com/ONWCentrumOost/


Kleine types
Tienen - Diest

Fran Mulders
fran.mulders@onw-centrum.be

 0473 83 64 75

Regiocoach Diest (BT)

Kathleen Evens
kathleen.evens@onw-centrum.be

 0470 70 29 88

Regiocoach Tienen -Diest (KT)

20 scholen 
18 basisscholen

2 secundaire scholen

Brede types
Diest

Regio Diest
R E G I O  I N  D E  K I J K E R

WAAR KAN JE ONS VINDEN?

Bekkevoort, Beringen, Diest, Glabbeek, Ham, Kortenaken, 
Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo & Tielt-Winge

nieuwsbrief 4 mei 2021



Regio Diest
R E G I O  I N  D E  K I J K E R

Sociogram

Met behulp van het gratis
programma Stoeltjesdans

brengen leerkracht en
ondersteuner eenvoudig de
sociale relaties in een klas

in kaart.  
www.stoeltjesdans.nl 

De woordenschat uit het
thema W.O. verwerkt de

leerling zelfstandig verder met
invulblaadjes. Hierbij wordt
rekening gehouden met de
leerplannen W.O. en taal.

 
 

Woordenschat 
W.O. en taal

Voor een W.O.-methode
worden visualisaties voorzien
per thema. De belangrijkste

woorden worden
geselecteerd en voorgesteld

aan de hand van
afbeeldingen, woordspinnen,

woordkasten, woordparaplu’s… 

Talige begrippen
visualiseren

De leerlingen evalueren dagelijks hun plezierbeleving tijdens de
speeltijd door hun naamstokje in het juiste blikje te plaatsen.  

Speelplaatsevaluatie

 
Spelletjesmiddag

Leerlingen die moeite hebben
met sociale vaardigheden en

drukte op de speelplaats kunnen
een middag in de week

deelnemen aan de
spelletjesmiddag.

 (bv: gezelschapsspelletjes zoals
schaken, dammen, stratego,

monopoly ... ) 
 

nieuwsbrief 4 mei 2021

http://www.stoeltjesdans.nl/


Regio Diest
R E G I O  I N  D E  K I J K E R

Kleuters krijgen een voorbereiding
op de werkhouding die van hen

verwacht wordt in het eerste leerjaar.
Ze oefenen de vaardigheden ‘ik zit

stil’, ‘ik luister’ & ‘ik steek mijn vinger
op’ samen met ijsbeer Tom. 

Werkhouding bij kleuters

In het kader van een aantal trajecten gaven
ondersteuners in een secundaire school een

workshop over dyslexie en dyscalculie met o.a.
inleefoefeningen en een brainstorm. 

Inleefoefeningen

Visualisaties worden
klassikaal ingezet, niet

enkel individueel. 
Vb. het maken van de

boekentas, het invullen van
de agenda, de ‘ik-ben-klaar'

muur, een daglijn, het
gewenst gedrag op de

bank plakken, met groen of
rood markeren waar je
kleuter wel of niet mee

mag spelen...
 

Visualisaties UDL

Spelmogelijkheden 
Wat mag ik wel en wat
niet? 
Wat moet ik doen bij een
probleem? 
Wie moet ik aanspreken
bij problemen? 

Voor een leerling met ASS
werd een sleutelhanger

gemaakt omdat het op de
speelplaats soms moeilijk liep.
Aan de sleutelhanger hangen

kaartjes met daarop: 

 

Sleutelhanger op de
speelplaats - ASS

Dit zijn doosjes met
opdrachten rond fijne
motoriek en visueel-

ruimtelijk inzicht die ingezet
kunnen worden in de klas

wanneer kinderen klaar zijn
met hun taak. Ze worden
aangepast aan het niveau

van de leerlingen.

Wachtdoosjes
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Ondersteuningsplan
en doelen

leerkrachten (team/zoco's... ) in het ontwikkelen van vaardigheden in het omgaan met lln met SOB
leerkrachten & teams in het inzetten van vaardigheden in het omgaan met lln met SOB
leerkrachten & teams in het ontwikkelen & toepassen van maatregelen op maat
leerlingen: acties op fase 2 & 3 van het zorgcontinuüm
teams in de kijk op inclusief onderwijs

Ondersteunen/coachen van...

Nieuw startende ondersteuners binnen ons netwerk krijgen algemene, 
doelgroepspecifieke en teamspecifieke aanvangsbegeleiding. 

De algemene aanvangsbegeleiding bestaat uit verschillende sessies met volgende thema's:

Traject professionalisering
IN DE KIJKER

ONW Centrum Oost wil borg staan voor kwaliteitsvolle ondersteuning. We bieden ondersteuners de kans zich te
professionaliseren in verschillende thema's via losstaande vormingen en verdiepende trajecten. 

In deze rubriek stellen we telkens één van deze trajecten aan jullie voor.

Wettelijk kader en werking ONW

Zorgcontinuüm en redelijke aanpassingen 

Intervisie
Delen van tips 

Terugkomsessies

Oplossingsgericht werken 

Coaching: het Grrow model

Levenslang leren

Traject algemene aanvangsbegeleiding

nieuwsbrief 4 mei 2021

Good practices
Kleine gelukjes 

Orthopedagogische en
orthodidactische hulpmiddelen



Mocht het niet lukken met de QR code: www.onwco.be/onthulling

ONW Centrum Oost
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http://www.onwco.be/onthulling


...hetzelfde netwerk en dezelfde fijne samenwerking!
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Ondersteuningsnetwerk CO

Een nieuwe naam en een nieuw logo...

http://www.onwco.be/
mailto:contact@onwco.be
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO


Nieuw!
Aanmeldingen voor 2021-2022 gebeuren via de website van Diplon. 

 Scholen die nog niet met Diplon werken, ontvangen binnenkort een
uitnodiging en meer informatie over het nieuwe aanmeldsysteem. 

              Maak alvast een overzicht van trajecten die doorlopen en verwachte
nieuwe trajecten, samen met de ondersteuners. Dit draagt bij aan een vlotte

start in het nieuwe schooljaar.

Kleine types 
(type 2, 4, 6 en 7)

 

Aanmelden kan vanaf nu voor
wie reeds met Diplon werkt. 

Om de continuïteit en de
opstartsnelheid te garanderen,

vragen we om dit zoveel mogelijk
voor 11 juni in orde te brengen. 
De registratie binnen Discimus

zal automatisch gebeuren.
 

Brede types
(type BA, 3 en 9)

 
Aanmelden voor de brede types
kan na het schooltrajectoverleg 
 (STO) in september, zowel voor

doorlopende als nieuwe trajecten. 
 

Ondersteuningsnetwerk
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Aanmelden voor schooljaar 2021-2022

http://www.diplon.be/


respondenten vinden het voldoende 
duidelijk wat zij kunnen en mogen 
verwachten van een ondersteuner. 

198  

ondersteuning
 
 

 
 
 

Is het (helemaal) eens met de stelling: 
"De opgestelde doelen zijn voldoende helder

geformuleerd en richtinggevend". 
 
 
 
 

Is het (helemaal) eens met de stelling: 
"Ik voel mij voldoende betrokken bij het
opstellen/evalueren van deze doelen." 

 

211

overleg
 

Efficiënt en doelgericht overleg is belangrijk
om tot een goede afstemming te komen. 

 
gemiddelde beoordeling:

 8,1/10
8,2/10
8,6/10

Ondersteuningsnetwerk CO

Wij hechten veel waarde aan de feedback van onze samenwerkende partners om
onze werking te optimaliseren. Daarom stuurden wij jullie enkele weken geleden

onze jaarlijkse bevraging. 

Resultaten bevraging

in cijfers
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antwoorden waarvan                              door leerkrachten                             evenwichtig verdeeld over de regio's
126

frequentie :

tijdsinvestering: 

informeel: 

Dankzij jullie tip zullen wij in september meer uitgebreide informatie geven over hetgeen je kan
verwachten van ONW CO in de maand september en hoe je je hierop kan voorbereiden. 



één spoor
 

Jullie hechten belang aan continuïteit  van
een beperkt aantal vaste ondersteuners op

jullie scholen. 
 

Ondersteuningsnetwerk CO ziet hier ook
de toegevoegde waarde van in. Daarom
zullen we vanaf september werken met

regioteams die bestaan uit ondersteuners
van zowel kleine als brede types. 

 

Jullie waarderen een snelle opstart van
ondersteuningen: 

Ook in het schooljaar 2021-2022 kunnen 
jullie de ondersteuners in de eerste week

van september in jullie scholen verwachten.  
 

 
 
 

In ons traject rond 'visie' besteden we uitgebreid

aandacht aan het onderwerp 'continuïteit', net als

het onderwerp 'betrokkenheid van ouders'. 

 

Dankzij jullie antwoorden op de bevraging kunnen

we ook jullie stem over deze onderwerpen 

hierin meenemen.
 

schooltrajectoverleg (sto)
 

Het beste moment om een STO te organiseren is gemiddeld genomen volgens jullie in:
 
 
 

Net als afgelopen schooljaar zal het STO vanaf de derde week van september worden gepland. 
 

In de eerste weken van het schooljaar worden doorlopende trajecten ondersteund op basis van de reeds
bestaande doelen. In verwachte nieuwe trajecten observeren de ondersteuners en brengen ze de

ondersteuningsvragen van de betrokken leerkrachten in kaart. 
 

Na het STO kunnen de aanmeldingen voor de brede types via Diplon worden gedaan. 
 

Resultaten bevraging
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september

Ondersteuningsnetwerk CO



een herinnering sturen
indien ouders op een andere
manier hun akkoord gaven voor
de ondersteuning, maar dit niet
via Diplon konden bevestigen: de
aanvraag herroepen en opnieuw
indienen zonder toestemming

oudertoestemming
 

Wacht je nog op toestemming van
een ouder? Dan zijn er twee
mogelijkheden:

 
 
 

 

aanmeldingen opvolgen
 

Is je aanvraag volledig ingediend?
Is de aanmelding al gevalideerd/goedgekeurd?

Wil je verder werken aan een aanvraag?
Hebben de ouders al toestemming gegeven?

 
Log in op Diplon .

 
Via 'beheer aanvragen' kan je de status van

ondersteuningsaanvragen opvolgen.

kleine types
 

We ontvingen reeds heel wat aanmeldingen voor de kleine types. Hierdoor kunnen
we onze ondersteuners werkzekerheid geven voor volgend schooljaar.

 Bedankt!
 

 

brede types
 

We krijgen signalen dat sommige scholen graag ook al de brede types (basisaanbod,
type 3 en type 9) zouden aanmelden om de administratie in september te verminderen.

Wie wil, kan de aanmeldingen al klaarzetten zonder in te dienen (werkversie).
In september, na het STO, kan je de ondersteuningsvragen formuleren en de

definitieve aanvragen indienen.

Ondersteuningsnetwerk CO
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één spoor
 

Vanaf september werken we met 8

regioteams die allemaal bestaan uit

ondersteuners van zowel kleine als brede

types. 
 

Regioverdeling 2021 -2022
nieuwsbrief 23 juni 2021



Regioverdeling 2021 -2022

netwerkcoach
Patricia Metten

patricia.metten@onwco.be
0470 18 23 75 

 
 

Aarschot
Kathleen Evens

kathleen.evens@onwco.be
0470 70 29 88

 
 

Diest
Fran Mulders

fran.mulders@onwco.be
0473 83 64 75 

 
 

Landen
Nele Hombroux

nele.hombroux@onwco.be
0470 71 26 57

 
 
 

Groot Leuven
Katrien Lenaerts

katrien.lenaerts@onwco.be
0470 71 26 74

 
 

Tienen
Nele Hombroux

nele.hombroux@onwco.be
0470 71 26 57

 
 

Leuven Centrum
Steffie Joosten

steffie.joosten@onwco.be
0470 70 29 87 

 
 

Rotselaar
Fran Mulders

fran.mulders@onwco.be
0473 83 64 75 

 
 

Boutersem
Chiara Suetens

chiara.suetens@onwco.be
0470 70 29 82

 
 

beleidsondersteuner
Lise Van Schuerbeeck

lise.vanschuerbeeck@onwco.be
0470 70 29 85 

 
 

nieuwsbrief 23 juni 2021

mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be


nieuwsbrief 23 juni 2021

HELLO 
HOLIDAYS

I'M SO HAPPY TO SEE YOU

Ondersteuningsnetwerk CO

 Wij wensen jullie een heerlijke vakantie!
 
 

http://www.onwco.be/
mailto:contact@onwco.be
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO

