Februari 2019

Door deze nieuwsbrief krijgen de aanbieders van schoolexterne interventies, de mogelijkheid om vernieuwende of
verduidelijkend informatie omtrent hun aanbod, aan de CLB-medewerkers te verschaffen.
Gelieve de nieuwsbrief verder te verspreiden onder je collega’s.

NAFT AHV1 - Groep Intro
Na de paasvakantie organiseren wij een nieuwe NAFT-groep van 3 weken. De exacte startdatum is niet
nog gekend (ongeveer de 3de week na de vakantie)

NAFT AHV + Leerrecht AHV – Groep Intro
Binnen het team Onderwijsprojecten – NAFT Vlaams-Brabant van Groep Intro is er een nieuwe
Teamleider. An Van Caekenberghe is gestopt als Teamleider Onderwijsprojecten – NAFT VlaamsBrabant en Joeri Meskenszal haar vervangen. Vanaf nu zal hij optreden als aanspreekpunt voor vragen
omtrent NAFT en Leerrecht binnen Asse-Halle-Vilvoorde.
Joeri Meskens
Locatie Groep Intro: Jozef Degelaenstraat 3-5, 1501 Buizingen (Halle)
joeri.meskens@groepintro.be
0478/94 44 30

NAFT VBO2 - Koïnoor
Omwille van de toch wel lange wachtlijst, kunnen we geen datum van opstart voor onze trajecten
geven.
Aanmelden blijft echter wel de boodschap! Dit om zicht te hebben op de nood in de regio.
Er worden nog steeds trajecten opgestart.
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AHV = Asse-Halle-Vilvoorde
VBO = Vlaams-Brabant-Oost
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NAFT-Leerrecht VBO
Spijtig genoeg kan NAFT-Leerrecht VBO dit schooljaar niet rekenen op bijkomende middelen voor een
extra collega. Hierdoor is er dit schooljaar slechts 1/2e FTE beschikbaar voor deze opdracht (Ann
Sophie). Door deze halvering in tewerkstelling werd er besloten om de doelgroep van de NAFTLeerrecht jongeren te definiëren (zoals deze oorspronkelijk bij de start van Leerrecht werd
omschreven).
NAFT-Leerrecht wil zich vanaf dit jaar terug, voornamelijk, focussen op de groep jongeren waarbij er
weinig tot geen schools perspectief is. De invulling van een traject blijft identiek (zorgboerderijen,
dagbesteding, atelierwerking, vrijwilligerswerk, …)

Netwerk STS3 Vlaams-Brabant
De eerste nieuwsbrief van het netwerk Samen tegen Schooluitval Provincie Vlaams-Brabant zag in
februari het licht en werd verspreid via verschillende kanalen.
Diegenen die deze nog niet zou ontvangen hebben, kunnen ze terug vinden in bijlage.
Onderaan de nieuwsbrief staat een link waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de
nieuwbrief zodat deze ze in de toekomst rechtsreeks ontvangen.
Meer informatie kan steeds ingewonnen worden bij An Hessels, Coördinator netwerk ‘Samen tegen
schooluitval’ Provincie Vlaams-Brabant. (an.hessels@vclbleuven.be - 0490 64 51 42)

Website Meldpunt
Op de website van het meldpunt kunnen jullie bij “downloads” een hoop informatie terug vinden,
gaande van vorige rapporten, tot informatiefiches van dagbestedingsplaatsen en omschrijvingen
binnen de landschapstekening.
Om deze informatie zo up-to-date mogelijk te houden wordt er jaarlijks (of om de twee jaar) een
bevraging gedaan bij de aanbieders. Op vraag van de beleidsgroep LR-MSI deed ik onlangs een nieuwe
bevraging.
De vernieuwde informatie zal online terug te vinden zijn vanaf april/mei.
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STS = Samen tegen Schooluitval

