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Door deze nieuwsbrief krijgen de aanbieders van schoolexterne initiatieven, de mogelijkheid om vernieuwende
of verduidelijkend informatie omtrent hun aanbod, aan de CLB-medewerkers te verschaffen.

Goedkeuring subsidieaanvraag Meldpunt.
Goed nieuws!
Eind vorig schooljaar diende het Meldpunt Schoolexterne Interventies een subsidieaanvraag in bij de
Provincie Vlaams Brabant, dienst Onderwijs. De deputatie heeft op 21 maart 2013 beslist om
subsidies toe te kennen aan het Meldpunt.
Het Meldpunt zal haar werking dus behouden, in de Provincie Vlaams-Brabant en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals deze momenteel is uitgebouwd.
Concreet zal Ann Sophie tot eind augustus 2013 tewerk gesteld zijn op woensdag en vrijdag. In
september zal de tewerkstelling, in effectieve aanwezigheid, herbekeken worden opdat de
dienstverlening zo lang mogelijk kan lopen. Er is met de middelen van de Provincie alvast een
zekerheid van dienstverlening tot december 2013. De veranderingen inzake mijn aanwezigheid
(spreiding van de middelen) zal verder besproken worden op de stuurgroep MSI die werd gepland op
21 juni 2013.

Een beleidsontmoeting.
Vanuit de Provincie Vlaams-Brabant, dienst onderwijs werd de vraag gesteld om een “transfer” van
vorig werkjaar te voorzien naar het beleid. De beleidsgroep Leerrecht-Schoolexterne Interventies
wou dit verder uitbreiden en zo ook het beleidsdomein Welzijn van de Provincie actief te betrekken.
Zo werd er geopteerd om een beleidsontmoeting in te richten voor deze beleidsmensen (Vlaams,
provinciaal, VGC, lokaal), onderwijs- en welzijnskoepels.
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Op deze manier willen zij meegeven wat er aan werk geleverd is door de beleidsgroep van de
netwerken Leerrecht van de drie regio’s : Leuven, Brussel en Asse-Halle-Vilvoorde en het Meldpunt
Schoolexterne Interventies aan :
-

alle overheden die nu betrokken zijn in de huidige werking van de netwerken Leerrecht
inzicht geven in het uitgewerkte concept in het geheel.

-

de Vlaamse overheden die werken aan het mini-decreet onderwijs welzijn.

De beleidsontmoeting zal plaatsvinden op 31 mei 2013 in het Provinciehuis. Op deze dag worden
enkel een selecte groep uitgenodigd, namelijk alle leden van de beleidsgroep LeerrechtSchoolexterne Interventies.

