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Beste collega’s
Weldra gaat het nieuwe schooljaar van start en heropenen
alle scholen hun deuren. Ook onze collega’s van het ondersteuningsnetwerk staan in de startblokken om samen met de
leraren aan de slag te gaan.
Ankerpersonen blijven het aanspreekpunt voor de scholen.
Vanaf 2 september zullen zij afspreken op welke momenten
ze tijdens de eerste twee weken aanwezig kunnen zijn op hun
ankerscholen.
Tijdens hun aanwezigheid kunnen de ankerpersonen de concrete ondersteuningsvragen in kaart brengen en samen bekijken waar de noden liggen en welke ondersteuningsvragen
prioritair zijn.
Ondersteuners kunnen de scholen en de leerkrachten ondersteunen en samen de eerste zorg opnemen voor leerlingen
die reeds beschikken over een gemotiveerd verslag of een
verslag.
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We kijken er naar uit om opnieuw samen met jullie aan de
slag te mogen gaan!
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Uitnodiging infomoment 19 september

De collega’s van ondersteuningsteam Antwerpen Plus wensen u een fijne start van het schooljaar!
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Contactgegevens

In deze nieuwsbrief informeren we jullie over onze nauwe samenwerking met ondersteuningsnetwerk VOKAN en Kempen
en de BuO-scholen, het werken in DIPLON en de ondersteuning voor type 2,4,6,7.
We delen graag met jullie een artikel uit Klasse over samenwerking. Wij gaan ervoor om samen met alle partners ons
steentje bij te dragen aan goed onderwijs op maat van
iedereen!

Nieuwsbrief 1 Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus

Meer samenwerking

Zowel voor type 2,4,6,7 als voor type basisaanbod, 3 & 9 kiezen Antwerpen Plus, VOKAN
en Kempen voor een nauwe samenwerking vanuit een inclusieve visie op onderwijs. We
bekijken in overleg met de school wat nodig is.
Elke hulpvraag komt via onze ankers bij een regionaal multidisciplinair team terecht.
We staan garant voor een passend antwoord op elke vraag vanuit een
flexibele werking. Ondersteuners vanuit dezelfde of verschillende netwerken /BuO scholen vullen elkaar aan, versterken elkaar en gaan samen op pad.
We bieden kwalitatieve ondersteuning op maat waar nodig, zolang als nodig, niet langer dan nodig. We inspireren elkaar, doen aan intervisie en professionaliseren samen.
Zo voorzien we ook zeer specifieke vragen van een deskundig antwoord.
Meer info over onze ingekantelde, inclusieve werking vind je in deze folder.

Samenwerken loont...
In dit artikel in klasse beschrijft Charlotte Struyven van KU Leuven dat onderwijs complexer is geworden: de klaspraktijk is

veranderd, de leerlingen zijn diverser en de maatschappij
projecteert veel verwachtingen op scholen. Als alle individuele leraren zich daarin verdiepen – naast elkaar – gaan ze
allemaal in overdrive. Terwijl het oké is om niet alles te kunnen. Leraren kunnen beter van elkaar leren en elkaars sterke
kanten gebruiken. Dat is niet alleen
efficiënter, het maakt alles ook haalbaar.
Als ondersteuningsteam zijn we blij dat we de voorbije twee
schooljaren hebben mogen ervaren dat samenwerken met
leraren, schoolteams, CLB en ouders loont. We willen samen
met scholen, CLB, pedagogische begeleiding en ouders

verder inzetten op een sterk partnerschap!

Registreren en aanmelden in DIPLON

Aanmelden bij DIPLON is vanaf nu mogelijk via diplon.be
De link onaplus.diplon.be blijft nog werken. Maak er alvast een goede gewoonte van om de
korte versie diplon.be te gebruiken. Via deze link komt u automatisch terecht bij het digitaal
platform van het ondersteuningsnetwerk waarbij u bent aangesloten.
Elke schoolverantwoordelijke, schoolcontact, CLB-medewerker en ondersteuner die vorig jaar
gebruiker in DIPLON waren, gebruiken dezelfde inloggegevens als vorig schooljaar.
Een ‘nieuwe’ school kan zich niet (meer) zelf registreren of aanmelden. De nieuwe school kan
zich enkel op uitnodiging door het gekozen ondersteuningsnetwerk registreren in DIPLON .
Schooljaar 2019-2020:
Een aantal scholen hebben reeds leerlingen voor het nieuwe schooljaar aangemeld in juni/juli.
Deze aanvragen staan ‘in werkversie’ in DIPLON. Vanaf begin september
dienen deze aanvragen verder afgewerkt te worden: d.w.z.
- juiste Gemotiveerd Verslag, Verslag of Inschrijvingsverslag toevoegen
- concrete ondersteuningsvraag formuleren
Alle aanvragen ‘in werkversie’ worden pas echte aanmeldingen indien de
aanvraag wordt ingediend (op de knop ‘aanvraag indienen’ klikken in DIPLON). Dit kan vanaf 2 september 2019.
Inloggen en aanmelden via DIPLON kan zowel voor scholen van het eigen
Ondersteuningsnetwerk als voor scholen buiten het Ondersteuningsnetwerk
indien deze laatste een type 2,4 of 7 vraag willen aanmelden bij één van onze
BuO-scholen.
Bij vragen of problemen in verband met het registreren of aanmelden kan je
contact opnemen met de ankerpersonen van uw school of mailen of bellen
naar: luc.crombe@onaplus.be of 03/613 09 50
Ondersteuning voor type 2,4,6,7
Aanmelding:
De voorbije week herinnerde de overheid scholen er via schooldirect aan om voor de types 2, 4,
6, 7 een aanmelding te doen bij Agodi via DISCIMUS en dit voor 1 oktober.

Scholen die voor ondersteuning type 2, 4 en 7 samenwerken met Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus, kunnen de aanmelding voor ondersteuning via diplon.be ingeven. Voor deze
‘kleine types’ zal DIPLON de gegevens automatisch doorgeven aan Agodi via DISCIMUS. Ook
de aanmeldingen voor de kleine types die reeds ingediend zijn, zullen automatisch worden
doorgestuurd aan Agodi. Op basis van de aanmeldingen voor type 2,4,6,7 zullen de ondersteuningsteams na de teldag van 1 oktober 2019 middelen ontvangen.
Ondersteuning:
Ondersteuning voor de kleine types zal vanuit ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus vertrekken
vanuit dezelfde inclusieve visie als ondersteuning voor type basisaanbod, 3 en 9. We vertrekken
vanuit de ondersteuningsvragen van leerkracht & leerlingen en gaan als partners aan de slag
met leraren en beogen een effect tot op de klasvloer.
Ondersteuning is multidisciplinair, flexibel en op maat van elk traject.

Uitnodiging infomoment 19 september 2019
Graag nodigen we scholen (leraren, zorgleerkrachten, directies, leerlingenbegeleiders, ...),
CLB, pedagogische begeleiding en externe partners uit op ons infomoment op donderdag 19
september van 13u30 tot 15u30 - Muziekacademie - Eggestraat 13 in Mortsel .
Op dit infomoment willen we jullie informeren over de inclusieve visie en werking door een
nauwe samenwerking met de 3 ondersteuningsnetwerken van regio Antwerpen (Kempen,
VOKAN, Antwerpen Plus) en de BuO-scholen uit de regio.
We laten jullie kennis maken met:

•

de vernieuwde wetgeving rond het 2-sporenbeleid voor de brede types (basisaanbod,
gedrag, ASS) en de kleine types (verstandelijke, motorische, visuele, auditieve beperking en spraak-en taalontwikkelingsstoornissen)

•

onze ingekantelde werking voor brede en kleine types vanuit een inclusieve kijk op onderwijs.

•

onze partners waarmee we samen op pad gaan om op elke vraag een passend antwoord te geven: Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus i.s.m. VOKAN, Kempen, VIBO De Brem (type 4), Sint-Jozefinstituut (type BA, 3 en 9), Ganspoel en Koninklijk Instituut Woluwe (type 6), Dennenhof (type 3 en 9), Marckgrave (type 6), Katrinahof BuBaO (type 2), Klimop (type BA), De Merode (type BA en 9) en KOCA (type BA, 7 en 9).

Inschrijven kan nu reeds via deze link. Graag tot dan!

Indien u verhinderd zou zijn op 19 september, kan u eveneens aansluiten op het infomoment
van onze collega-ondersteuningsnetwerken.
VOKAN
17 september van 13u30 tot 15u30
Provinciaal vormingscentrum - Smekensstraat 61 in Malle
meer info www.vokan.be
Kempen
24 september van 13u30 tot 15u30
kOsh - Ieperstraat 5 - Herentals.
voor meer info www.ondersteuningsnetwerkkempen.be

Contactgegevens voor vragen, bedenkingen, suggesties...
info@onaplus.be
03/613 09 50
www.onaplus.be
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