
 
 

 
 
 
 

14/09/2018 

Nieuwsbrief september 

Met een zonnige zomervakantie achter de rug staan we aan de start van alweer een nieuw 
schooljaar. Dit nieuwe schooljaar betekent ook meteen het begin van het tweede 
levensjaar van ons ondersteuningsnetwerk. De ondersteuners gingen reeds naar de 
scholen voor een kennismaking en staan te popelen om weer samen met jullie aan de slag 
te gaan. In vergelijking met vorig schooljaar verloopt de opstart alvast veel vlotter. De 
verwachtingen en de manier van werken zijn voor iedereen – zowel onszelf als de 
verschillende partners – een stuk duidelijker geworden. De nieuwe aanmeldingen vonden 
hun weg naar het zorgloket (en doen dit nog steeds). We doen ons best om al deze 
aanmeldingen zo snel mogelijk te verwerken. 

In deze eerste nieuwsbrief zullen we het verder nog hebben over de veranderingen in ons 
personeelsbestand.  We voegen een verwijzing toe naar de vernieuwde voorstelling van 
het ondersteuningsnetwerk op de website en we kondigen een verbeterde manier van 
aanmelden aan. We herhalen tenslotte onze oproep tot deelname aan de klankbordgroep 
en overlopen nog enkele belangrijke data. 

Veranderingen in het ondersteunings- en coördinatieteam 
Een paar van onze ondersteuners maakten op het einde van het schooljaar de keuze om 
terug te keren naar de klasvloer. We hebben begrip voor deze keuze en wensen hen veel 
succes in hun al dan niet nieuwe job. Dit, samen met een stijging in toegewezen uren, 
maakte dat we een aantal nieuwe ondersteuners konden aanwerven. We wensen hen veel 
succes toe en zullen hen begeleiden in hun eerste stappen binnen ons ONW. Ook hebben 
we nog steeds een paar openstaande vacatures. Geïnteresseerd? Solliciteer: hier, hier en 
hier.  

Stijn Kerkhofs (teamcoördinator) en Saartje Vandessel (administratief coördinator) gaan 
hun tweede schooljaar in binnen het coördinatieteam.  Het  coördinatieteam kondigt verder 
volgende wijzigingen aan: Kerlijn Quaghebeur volgt Ineke Zimmerman op als algemeen 
coördinator binnen ons netwerk. Ineke zal zich terug volledig concentreren op haar job als 
coördinator van het ondersteuningsteam type 7. Jan Rottier start als teamcoördinator ter 
vervanging van Evelien Verschueren, die ook terug aansluit bij het ondersteuningsteam 
type 7.  

Momenteel is er nog een openstaande vacature voor teamcoördinator. Geïnteresseerd? 
Solliciteer hier 

 

Vernieuwingen: Voorstelling ondersteuningsnetwerk - vernieuwd 
aanmeldingssysteem op komst 
Nu we ons tweede schooljaar ingaan, hoeven we ons niet meer volledig van nul voor te                
stellen. Vorig schooljaar startten we hectisch maar gedurende het schooljaar kreeg ons            
ondersteuningsnetwerk meer en meer vorm. Ondertussen worden steeds meer elementen,          
zowel betreffende onze samenwerkingen, de gedeelde principes, als de concrete werkwijze           
verder verfijnd en bijgewerkt. Een powerpointpresentatie met een heldere en geüpdatete           
samenvatting van het ondersteuningsmodel kan u terugvinden op de website. 
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https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/57843656/ondersteuner
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/57843601/ondersteuner
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/57843635/ondersteuner
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/57919699/cordinator-ondersteuningsnetwerk-west-brabant-brussel
https://docs.wixstatic.com/ugd/8264a9_3b2564d31099467c960e88babf35b300.pdf
http://www.onwwbb.com.nu/


 
 

 
 
 
 

Bij de vernieuwingen kondigen wij nu ook al graag aan dat wij werken aan een               
eenvoudigere manier van aanmelden. Momenteel werken wij nu met aanmeldingen en           
aparte verzendingen van (gemotiveerde) verslagen. In de toekomst zullen de scholen alle            
administratieve informatie en de benodigde documenten via de website kunnen invullen en            
uploaden. Wij verwittigen u uiteraard van zodra het nieuwe systeem operationeel wordt.  

 
Oproep tot deelname aan klankbordgroep ‘ONW WBB’ 
Graag doen we een warme oproep om deel te nemen aan één van de komende               
klankbordgroepen. We willen diegenen die dag in dag uit op het klasvloer met zorgwerking              
bezig zijn een stem geven binnen onze werking. Onmiddellijk denken we dan aan             
zorgcoördinatoren, zorgondersteuners, leerlingbegeleiders en leerkrachten, uit basis- en        
secundaire scholen, vanuit de verbonden scholen aan onze regio West-Brabant en           
Brussel. Co-creatie binnen het ondersteuningsmodel betekent immers dat gewone en          
buitengewone scholen op gelijkwaardige basis expertise samenbrengen om leerlingen met          
specifieke onderwijsbehoeften en leraren(teams) te ondersteunen. Vanuit dit principe van          
co-creatie willen wij samen met het beheerscomité de eerste klankbordgroep “ONW WBB”            
in het leven roepen. Elke klankbordgroep behandelt een onderwerp en werkt concreet aan             
visie, ideeën, etc. waar mogelijks een concreet product uit volgt. Per topic wordt een              
nieuwe klankbordgroep opgericht en opnieuw een oproep tot afvaardiging gedaan, die dus            
in elke groep kan verschillen. Per klankbordgroep worden maximum een 3-tal           
bijeenkomsten vastgelegd. 

De eerste klankbordgroep zal werken rond “rolafbakening binnen het zorgcontinuüm van           
de verschillende betrokken partners”.  

Enkele geïnteresseerden voor deze eerste klankbordgroep hebben al aangemeld. Om de 
evenwichten te bereiken, willen wij echter onze oproep tot afvaardiging herhalen.  Interesse 
voor de klankbordgroep? Kandidaturen zijn welkom via 
onw.westbrabantbrussel@gmail.com ten laatste tegen 20 september.  Data worden 
vastgelegd zodra de afgevaardigden bekend zijn.  

 

Belangrijke data 

Op woensdagen volgen de ondersteuners interne en externe vormingen. Wij tekenden in            
op prioritaire nascholingen van de overheid. Dit betekent dat ook op andere dagen             
ondersteuners vorming volgen. Bekijk dit best samen met je ondersteuners. 

Andere dagen waarop de ondersteuners niet beschikbaar zijn voor de scholen: 

- maandag 8/10/2018 
- dinsdag 23/10/2018 tot en met donderdag 25/10/2018 
- vrijdag 1/2/2019 

  

Met deze nieuwsbrief zijn wij vol enthousiasme en engagement aan het nieuwe schooljaar             
begonnen. We wensen jullie alvast een even enthousiast, geëngageerd en ondersteund           
schooljaar 2018-2019 toe! 

 

Coördinatoren 
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