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AANMELDEN KLEINE TYPES
 

Teldag dinsdag 
1 februari 2022

 
We vragen om ten laatste 

maandag 24 januari
nieuwe trajecten van de kleinetypes aan te melden zodat dezetijdig gevalideerd kunnen worden.

 
 

 DECREET LEERSTEUN 
In onze nieuwsbrieven houden we jullie

graag op de hoogte van de laatste stand

van zaken betreffende het decreet
leersteun.

 De conceptnota leersteun is 
hier te raadplegen.  

 
 
 

CORONAMAATREGELEN

 

- Overlegmomenten gaan digitaal door.

 

- Blijvende aandacht voor alle

voorzorgsmaatregelen.

 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/210625%20Mededeling%20conceptnota%20decreet%20leersteun.pdf
https://www.onwco.be/
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO


DIPLON FAQ

indien toegang 
tot IRIS-platform

Hoe lees je de cirCQel (het ondersteuningsplan) ?
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ga naar "Beheer Aanvragen"  
selecteer de leerling 
selecteer "cirCQel"

Vanaf dit schooljaar vind je het ondersteuningsplan in Diplon! 

Diplon is een platform dat voldoet aan de huidige GDPR-wetgeving. Dit betekent dat iedereen inlogt met
itsme of kaartlezer. Alleen wie toegang kreeg tot het dossier, kan dit bekijken. Ouders zien enkel de
gegevens van hun kind. 

Wie ziet welke onderdelen in Diplon?

http://www.diplon.be/


TERUGBLIK OP DE VORMINGSWEEK

Oplossingsgericht Coachen is een positieve, krachtige manier om veranderingen te realiseren. Hierbij
gaan we uit van de gewenste situatie in plaats van het probleem. We zetten bereikte successen,
competenties en mogelijkheden in om stap voor stap dichter bij de oplossing te komen. 

Iedere vormingsweek komt één van de vier geselecteerde deelthema's van het Oplossingsgericht
Coachen aan bod. Tijdens de afgelopen vormingsweek stond 'vragen stellen' centraal. Ondersteuners
leerden over de eigenschappen van een goede vraag, verschillende soorten oplossingsgerichte vragen
en het gebruik van een wondervraag of een schaalvraag. 

Om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen bieden is het belangrijk dat ondersteuners beschikken over
de juiste en voldoende expertise. Daarom maakt professionalisering deel uit van de schoolopdracht van

ondersteuners. 
 

Ieder schooljaar kiezen de ondersteuners drie pijlers waarop de focus ligt in de vormingsweken. 
Voor het schooljaar '21-'22 staan de volgende pijlers centraal: 

'Oplossingsgericht Coachen - ICT vaardigheden - Sociaal Emotioneel'

pijler in de kijker

Schaalwandelen

Wil je zelf oplossingsgericht met leerlingen aan de slag?
Een mooie en toegankelijke manier is 'schaalwandelen'.  

Benieuwd? Kijk zeker eens naar deze video of vraag de
ondersteuners in jouw school naar wat meer uitleg. 
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oplossingsgericht coachen

https://www.bing.com/videos/search?q=schaalwandelen&docid=607987182565153874&mid=F3E7172B3D8F874ACBB9F3E7172B3D8F874ACBB9&view=detail&FORM=VIRE


OP DE KALENDER

 

 
 
 

4 februari

Dag 
van de 

CLB-medewerker 

12 februari

Dag 
van de 

psychologie

31 januari

Facultatieve
verlofdag

Dag 
van de 

directeur  

CLB

Het ROP van 4 februari gaat niet door omwille van de coronamaatregelen.


