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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.

Groep Intro - lange time-out, Halle-Vilvoorde
Voor Time Out Halle werden – ondanks de verwachtingen - ook voor dit schooljaar middelen
gevonden om de werking te realiseren. Deze ziet er echter anders uit dan vorige schooljaren:
Groep INTRO zal in het eerste trimester geen Lange Time Out-trajecten meer aanbieden. In plaats
daarvan kunnen scholen uit Halle beroep doen op een vormingswerker die klasbegeleidingen zal
aanbieden. In samenspraak met de scholen zal Johan Vandenberghen van september tot en met
december instaan voor een programma op maat van de nood en problematiek in een bepaalde klas.
We geloven dat dit aanbod inhoudelijk ook past in de logica van een ondersteunend traject voor
leerlingen: in het begin van het schooljaar kan er meer ingezet worden op algemene preventie (die
breder gericht is dan naar enkel één leerling), naarmate het schooljaar vordert, kunnen specifieke
preventieve maatregelen ingezet worden (zoals een Lange Time Out).
Concreet kan dit gaan om minimaal één dagdeel in een klas tot maximaal 3 opeenvolgende dagen
op verplaatsing, met overnachting… en alle mogelijke variaties daar tussenin. Het aanbod wordt
steeds in samenspraak met de school en op maat van de klas en haar noden uitgewerkt.
Hoe aanmelden?
Op de website www.meldpuntsi.be kunt u binnenkort kiezen voor dit extra aanbod onder de
aanbieder “Groep INTRO”. Vanaf vandaag volstaat het reeds om rechtstreeks te bellen met Johan
Vandenberghen op het nummer van de TO-gsm: 0470/13.18.27. Groep INTRO staat in voor
klasbegeleidingen tot en met december, nadien wordt dit aanbod weer opgenomen door Arktos,
binnen het kader van Korte Time Out. Laurens kunt u vanaf januari voor dit aanbod bereiken op
0497/68.65.45. Beide organisaties staan met mekaar in contact en kunnen vragen aan mekaar
doorspelen indien nodig.
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Kostprijs?
Dit aanbod zit mee in de financiering van het TOP in Halle en de begeleidingskost is voor scholen dus
gratis. Een meerdaagse op verplaatsing vraagt echter wel een investering om de werkingskosten te
vergoeden (overnachting, maaltijden, vervoer…) Dit is voor rekening van de school, er is geen extra
tussenkomst van de stad hiervoor.
Wat na december?
Vanaf januari tot juni 2014 zal Groep INTRO instaan voor 3 Lange Time Outs, kort op mekaar volgend.
De aanmeldingen hiervoor gebeuren zoals gewoonlijk via het centraal meldpunt. In totaal zullen op
die manier nog steeds 15 jongeren kunnen deelnemen aan een Lange Time Out, zij het dat 5 van die
trajecten ook zullen openstaan voor jongeren uit heel Halle-Vilvoorde.
Wat met Korte Time Out?
Voor aanmeldingen van Korte Time Out verandert er niets. Laurens verzorgt dit aanbod van
september tot juni en is te bereiken via de website van het meldpunt en via zijn gsm.

Nieuwe folder voor Netwerken Leerrecht

De drie netwerken Leerrecht starten dit jaar met een nieuwe folder! Deze zal je
spoedig terug kunnen vinden op de website van het Meldpunt.
Alle inhoud steekt in een nieuw kleedje en de folders van de drie netwerken
Leerrecht (Asse-Halle-Vilvoorde, Brussel en Leuven) kregen dezelfde look. Zo wordt
het voor iedereen nóg meer duidelijk dat we met de drie projecten voor dezelfde
jongeren werken én met dezelfde methodologie. Het geheel wordt zo meer dan de
som van de delen.

Netwerk Leerrecht Brussel
Leerrecht Brussel en Klik verwelkomt Eleni Cockx in het projectenteam van Tonuso vzw. Eleni, vorig
jaar stagiaire bij Leerrecht Leuven vervangt voltijds Hanna Perdu, die met volle teugen geniet van
haar zwangerschapsverlof.
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Netwerk Leerrecht Leuven
Vorig schooljaar sloten we af met 124 aanmeldingen op de teller, een record! Met 89 jongeren
gingen we op weg naar een vorm van leren. Die weg leek bij sommigen op een autosnelweg, een
andere had meer weg van een kasseiweg, een aantal jongeren volgden nauwgezet de omleiding
(waarbij we soms extra kilometers moesten rijden omdat er plots geen bewegwijzering meer was …).
12 jongeren stonden even in de file omdat de vraag het aanbod tijdelijk oversteeg, en slechts 6
jongeren moesten aan de kant blijven staan omdat het project volzet was. Wie graag nog meer wil
weten over kilometertellers, depannages en snelheidsovertredingen, kan ons eindverslag binnenkort
inkijken op de website van het meldpunt.
Wij zijn er klaar voor om er nog een schooljaar tegenaan te gaan! Jullie toch ook?!
Isabel & Elke

Steunpunt Groene Zorg : aanmeldingsformulier
In samenwerking met Hogeschool Universiteit Brussel (Dr. Joris Van Puyenbroeck en Valerie Diels)
paste Steunpunt Groene Zorg de vragenlijst voor de aanmelding van zorggasten aan. Dit gebeurde in
het kader van het Interreg project STRO1. In de nieuwe vragenlijst werd een luik toegevoegd met
vragen over de ondersteuningsnood bij de aangemelde cliënt. Steunpunt Groene Zorg wil met die
bijkomende informatie de kans op een succesvolle samenwerking tussen hulp- en zorgboer(in)
verder optimaliseren.
Sinds 20 september is de vragenlijst in testfase. Hulpverleners krijgen er toegang toe
via www.groenezorg.be. Opmerkingen op de vragen kunnen meegegeven worden bij verzending van
uw aanmelding.
Aanmeldingen dienen tevens nog steeds te gebeuren via het online aanmeldingsformulier van het
Meldpunt op www.meldpuntSI.be. Wanneer u een aanmelding betreffende Groene Zorg aanvraagt
via het aanmeldingsformulier van het Meldpunt, zal de link naar het aanmeldingsformulier van
groene zorg verschijnen.

Steunpunt Groene Zorg : e-loket
Vanaf 1 januari 2014 zal alle administratie rond de zorgboerderijovereenkomst enkel nog kunnen via
het e-loket bij de Vlaamse overheid.
Zorg- en welzijnsvoorzieningen moeten zich nu reeds voorbereiden hierop. Voorzieningen/CLB die
een lopende zorgboerderijovereenkomst hebben, moeten vóór 1 januari 2014 de nodige stappen
zetten om de verdere administratieve opvolging daarvan via e-loket mogelijk te maken. De directie
1

Interreg project STRO = Samen TeRug de bOer op. Meer informatie op www.groenezorg.be
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van de voorziening moet tegen die datum aanduiden wie binnen de organisatie gemachtigd is een
ZBO2 te ondertekenen. Deze ‘vertegenwoordigers’ die de voorziening aanduidt, moeten dan met hun
elektronische identiteitskaart aanloggen bij het e-loket en zich zo kenbaar maken bij het Agentschap
Landbouw en Visserij, dat voortaan de administratieve verwerking van de ZBO’s op zich zal nemen.
Voor die handeling heb je een eID-kaartlezer nodig.
Indien jouw voorziening/CLB reeds heeft samengewerkt met een zorgboerderij zal je hieromtrent
binnenkort een schrijven ontvangen van het Agentschap Landbouw en Visserij. Ook de
voorzieningen/CLB’s die geen lopende ZBO hebben maar na 1 januari 2014 nieuwe overeenkomsten
willen afsluiten, moeten dezelfde procedure volgen. Indien je hiermee wacht tot op het moment dat
een nieuwe samenwerking op de rails staat, moeten je er rekening mee houden dat de opstart
enkele dagen vertraging zal oplopen. We weten dat dit in de praktijk soms moeilijk uit te leggen is
aan hulpboeren, familieleden en begeleiders. Daarom adviseert SGZ om alle administratieve
voorbereiding vooraf te regelen.
Wat betekent dit concreet voor het CLB?
1. Aanmelding: De CLB-medewerkers doet een aanmelding bij Steunpunt Groene Zorg (via het
aanmeldingsformulier van het Meldpunt en dat van Groene Zorg).
2. Kennismakingsgesprek: Nadat er een zorgboer is gevonden zal er een kennismakingsgesprek
plaatsvinden (zoals voorheen)
3. Overeenkomst: Indien dit gesprek zou leiden naar een opstart van een traject moet er een
overeenkomst worden opgesteld. (dit moet via het e-loket)
Ze raden aan om dit direct na het kennismakingsgesprek te doen samen met de zorgboer via
het e-loket, maar dit kan ook op een later tijdstip. Het is de taak van de boer om de
overeenkomst te starten, maar de aanvrager (CLB) zal deze moeten vervolledigen (de boer
ook!).
4. Aanwezigheden: Per kwartaal zal via het e-loket de aanwezigheden van de leerlingen
ingevoerd moeten worden. Dit is de taak van de boer en de aanvrager. Zij zullen tevens na
verloop van het kwartaal deze moeten "indienen" en opletten dat beide partijen hiervan op de
hoogte zijn (afgerond kwartaal is afgerond ...)

Meer info: https://www.landbouwvlaanderen.be/Content/Help/Index/index.htm

Subsidiëring Meldpunt en Leerrecht AHV
Samenwerkingsovereenkomst meldpunt / provincie Vlaams-Brabant – dienst onderwijs
 periode jan – sept 2013
Bijkomende subsidiëring meldpunt en leerrecht AHV goedgekeurd in juni 2013
 periode sept-aug 2013
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ZBO = zorgboerderijovereenkomst

