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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.
Gelieve de nieuwsbrief verder te verspreiden onder de collega’s.

Koïnoor (time-out)
De situatie op Koïnoor is veranderd:
- Marie-Thérèse Michel is sinds 1 november op pensioen.
- Ann Sophie Labar werkt sinds november binnen Netwerk Leerrecht en wordt vervangen door Karim
Sammakieh.
- Contact met Koïnoor kan via volgende telefoonnummers: 016/58.58.30 of 016/58.58.31 en via
mail: lim.koinoor@gmail.com of karim.koinoor@gmail.com

Meldpunt SI
Bereikbaarheid
Vanaf begin november ben ik ook te bereiken op maandag voormiddag tussen 8u30 en 9u30. Dit om
een extra moment in te lassen om aanmeldingen te kunnen doorsturen en ook om bereikbaar te zijn
voor iedereen (waarvoor het niet mogelijk is om mij op woensdag of vrijdag te contacteren).
Je kan mij bereiken via email : meldpuntSI@gmail.com of via gsm : 0490/64.51.35

Website
De website wordt onder handen genomen! Er zijn namelijk vele veranderingen en/of verschuivingen
in het landschap. Momenteel zijn alle contactgegevens van alle aanbieders up-to-date. Het enige wat
jullie hoeven te doen is de pagina te “refreshen” zodat jullie alle veranderingen kunnen zien.
Binnenkort worden ook de nodige inhoudelijke aanpassingen (in aanbod) doorgevoerd.

Netwerk Leerrecht Vlaams-Brabant-Oost
Netwerk Leerrecht Vlaams-Brabant Oost is verhuisd!
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Sinds begin november is de werklocatie van leerrecht verplaatst naar het VCLB Leuven.
Dit gebeurde na overleg tussen VCLB Leuven en OOOC Cidar en met de goedkeuring van alle CLBdirecties in de provincie.

Netwerk Leerrecht Vlaams-Brabant Oost heeft een nieuwe medewerker!
Na enkele weken met maar één halftijdse medewerker, kwam dan toch het verlossende nieuws dat
er voldoende financiering is om opnieuw een tweede halftijdse medewerker aan te nemen (met dank
aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst onderwijs en het Vlaams departement Welzijn).
Deze functie wordt vanaf november ingevuld door Ann Sophie Labar (voorheen tewerkgesteld bij
Time-Out Koïnoor). Ann Sophie werkt op maandag, dinsdag en donderdag voor leerrecht; op
woensdag en vrijdag blijft zij voor het Meldpunt Schoolexterne Interventies werken.

Netwerk Leerrecht Vlaams-Brabant Oost heeft nieuwe contactgegevens!
p/a VCLB Leuven - Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven
Elke Verlaenen - elke.leerrecht@gmail.com - 0473/95.05.92
(gelieve het email-adres elke.leerrecht@skynet.be te schrappen!)
Ann Sophie Labar - asl.leerrecht@gmail.com – 0490/64.51.18
Op de vaste telefoonlijn (016/58.58.31) zijn we niet meer te bereiken, gelieve dit nummer dan ook te
schrappen!
Beiden bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag (niet tijdens de schoolvakanties)

Netwerk Leerrecht Vlaams-Brabant Oost gaat in de toekomst van naam
veranderen! (... en ook Asse-Halle-Vilvoorde, Brussel en Brugge)
Op de beleidsgroep van de Netwerken Leerrecht in Vlaanderen werd onlangs beslist om de naam
'Netwerk Leerrecht' te behouden voor het netwerk van organisaties en projecten die zich in nauwe
samenwerking met scholen en CLB's bezig houden met het leerrecht van jongeren. In de praktijk riep
het dubbel gebruik van de naam 'netwerk leerrecht' nogal eens verwarring op.
Hierdoor zijn we op zoek naar een nieuwe naam voor ons praktijkwerk: de trajectbegeleidingen van
de leerrechtjongeren. Wie suggesties heeft, mag deze altijd bezorgen aan één van de
leerrechtmedewerkers!
En verder blijft alles bij het oude :-)!

ReisburO/Roulot
Het ReisburO en de Roulot worden één
Om nog meer te kunnen inspelen op de individuele vraag of nood van de jongeren besloten we om
vanaf schooljaar 2013 – 2014 Het ReisburO en De Roulot niet meer als twee aparte projecten te
aanschouwen en werden beide werkingen samengevoegd tot één geheel. We spreken voortaan over
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ReisburO/Roulot (RB/R). Intern spreken we wel nog over een ReisburO-traject (= werkplekleren) en
een Roulot-traject (= individueel traject met jongere).
In de bijlage vinden jullie de nieuwe folder terug

Nieuw e-mail adres
Mails kan je vanaf nu sturen naar : reisburo-roulot@sporen.be

Try-out
KLiK  Try-out Vilvoorde
Het is niet meer mogelijk om een leerling aan te melden bij “KLiK” (nu try-out Vilvoorde).
Try-Out Vilvoorde is een nieuw dagbestedingsproject, waarin jongeren zonder school de kans krijgen
om hun talenten te herontdekken. In samenwerking met Alba, Minor N Dako, ’t Pasrel en Tonuso.
Indien je wenst gebruik te maken van hun aanbod, kan je een aanmelding doen bij Netwerk
Leerrecht Asse-Halle-Vilvoorde. Zij kunnen gebruik maken van het aanbod van Try-out binnen het
leerrecht-traject.
Wil je toch eens contact opnemen met Try-out Vilvoorde? Via “tryout.vilvoorde@gmail.com” kan je in
contact komen met Pats Van Crombruggen.

Try-Out Brussel
Ook Brussel heeft een try-out werking. Indien je wenst gebruik te maken van hun aanbod, kan je een

aanmelding doen bij Netwerk Leerrecht Brussel. Zij kunnen gebruik maken van het aanbod van Tryout binnen het leerrecht-traject.

Wereld van Indra voorgesteld
De Wereld van Indra is gevestigd in Opwijk. Ons project richt zich op minderjarige jongeren die
omwille van hun sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen tijdelijk niet of moeilijk op school
terecht kunnen. Wij ondersteunen deze jongeren in een moeilijke periode en geven hen de kans om
nieuwe interesses te ontwikkelen en hun motivatie te (her)ontdekken.
Jongeren van 6 tot 18 jaar kunnen bij ons één of enkele dagen per week terecht en dit gedurende
een langere periode. Het gebeurt ook dat we een jongere dagelijks gedurende enkele weken
opvangen. We geven ons aanbod vorm in overleg met de jongere en zijn omgeving en trachten een
antwoord te geven op de concrete noden die de situatie stelt.
Als einddoel streven wij er naar dat de jongere weer terug kan functioneren binnen de vertrouwde
omgeving of zinvol kiest voor een andere opleiding.
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Dagelijks staat tijdens de schooluren een team van begeleiders klaar om de jongeren op te vangen.
Door ook vrijwilligers in te schakelen garanderen we een één op één begeleiding op maat van elke
jongere en een boeiend aanbod aan activiteiten. Om de kwaliteit en de kleinschalige, huiselijke sfeer
te bewaren vangen we maximum 4 à 5 jongeren per dag op.
Bart Deroover, Inge Colen en Tim Uyttersprot staan samen in voor het beleid van de Wereld van
Indra. Tim is orthopedagoog en superviseert het team voor een kwaliteitsvolle begeleiding,
Inge is maatschappelijk werker, leerkracht en leerlingbegeleider en ondersteunt de dagdagelijkse
werking en het verloop van de trajecten,
Bart is leerkracht methode-onderwijs en staat in voor de dagelijkse begeleiding van jongeren en
vrijwilligers en coördineert de werking.

