
JAARGANG 1, NR. 2 
 

MEI 2018 
 

NIEUWSBRIEF 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 

 
Beste leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies  
 

Het einde van schooljaar ‘17-‘18 nadert. Graag maken we even tijd om terug te blikken op de 

werking van het ON het voorbije schooljaar en willen we eveneens vooruitblikken naar volgend 

schooljaar. 

Enkele cijfers: 28 ondersteuners hebben tot op heden samen met jullie 306 leerlingen ondersteund. 

Hiervan konden 23 leerlingen succesvol worden afgerond, 11 leerlingen gingen over naar BuO en 

voor 29 leerlingen kon het aantal ondersteuningsuren per week worden afgebouwd. Deze cijfers 

laten vooral zien dat de nood groot is en dat er door alle partijen hard gewerkt wordt met weinig 

middelen. Een belangrijke noot is dat naast OVA ook nog andere ondersteuningsnetwerken en 

expertisenetwerken aan de slag zijn binnen regio Vlaamse Ardennen. 

Op basis van vaak gestelde vragen zetten we opnieuw een paar zaken op een rij.  

KOMEN ER OPNIEUW (EXCEL-) LIJSTEN NAAR VOLGEND SCHOOLJAAR? 

Nee. Er komt wel een aangepast aanmeldingsdocument dat zal verstuurd worden in een nieuwsbrief 

en/of bij aanvang schooljaar 2018-2019. 

Tot nader bericht melden jullie verder aan via de huidige link, nl. Ondersteuningsnetwerk OVA 

 

WIE WORDT AANGEMELD VIA DIT AANMELDINGSDOCUMENT? 

- Nieuwe leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag (GV, V, IV) 

- Leerlingen die van school veranderen  

=> hier ligt de verantwoordelijkheid voor aanmelding bij de NIEUWE school. (ter info: het 

doorgeven van een kopie van het GV, V of IV gebeurt verplicht door de oude school aan de 

nieuwe school). 

WIE WORDT NIET AANGEMELD?  

- Leerlingen die reeds ondersteuning krijgen en waarvan tijdens het evaluatiegesprek besloten 

wordt dat deze ondersteuning dient verder te lopen.   

- Leerlingen die tijdens het evaluatiegesprek van schooljaar 17-18 kunnen ‘afgerond’ worden.  

 

AFSPRAKEN ROND EVALUATIE EN AANWEZIGHEID CLB  

Belangrijk: Voor elk kind wordt een evaluatiegesprek georganiseerd in mei, juni 2018.  

https://docs.google.com/forms/d/1XS25L-ilHldMcghP-FHqpbTyVHrbfVCpYMZi-5KnuzM/edit?ts=59b8e03d
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Gezien de regie over de zorg bij de scholen voor gewoon onderwijs ligt, valt het maken van afspraken 

rond evaluatie ook onder hun bevoegdheid. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de 

ondersteuners en met de leerling en de ouders. 

Binnen de evaluatiegesprekken zal bepaald worden of de ondersteuning al dan niet zal doorlopen. 

Als de ondersteuning doorloopt, behouden we waar mogelijk de ondersteuner en wordt de 

frequentie en intensiteit opnieuw bekeken. 

Enkel bij knipperlichtsituaties (zie hieronder beschreven) is de betrokkenheid van het CLB 

noodzakelijk.  

Knipperlichten: 

Er zijn aanwijzingen dat een wijziging van doelgroep of type nodig is. 

 

Er zijn aanwijzingen dat er een wijziging van gemeenschappelijk curriculum naar een individueel 

aangepast curriculum nodig is (vraagt opmaak verslag) of vice versa (in dat geval omzetting naar GV 

nodig of opheffing verslag). 

 

Men ervaart nood aan verwijzing naar externe diensten/Integrale Jeugdhulp/… (draaischijffunctie 

CLB). 

 

Vragen rond onderwijsloopbaan (kan voor sommige leerlingen al starten in 4e of 5e leerjaar 

naargelang problematiek/wachtlijsten/noodzaak aan bijkomende diagnostiek …). 

BESCHIKBAARHEID OVA IN DE VAKANTIE? 

De coördinator van het OVA is beschikbaar tot 07/07/2018 en vanaf 20/08/2018.  

WANNEER/HOE STARTEN DE ONDERSTEUNINGEN IN SCHOOLJAAR 18-19?  

Tot half september wordt er ingezet op vorming en observaties. In principe kunnen de ‘lopende’ 

trajecten starten half september.      

VRAGEN? BEDENKINGEN? OPMERKINGEN? 

U kunt steeds terecht bij de coördinator van het ondersteuningsnetwerk Els Dujardin. 

Contactgegevens: els.dujardin@ova.vlaanderen of 0492 15 82 63 

Om de actuele werking van het OVA concreet toe te lichten, zal er op 07/09/2018 om 14u een info 
vergadering georganiseerd worden voor alle schoolbesturen, directies, zorgcoördinatoren en 
leerlingbegeleiders van de scholen voor gewoon onderwijs. Deze zal doorgaan In Stella Matutina te 
Michelbeke. Een uitnodiging volgt! 

 

Een oprecht woord van dank voor de constructieve samenwerking! 

Danny Declercq, Els Dujardin, Griet Goossens, Ilse De Sutter, Katia Moerman, Pieter Vanden Dooren, 
Wim Van Nieuwenhuize.  
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