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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.

Blijven aanmelden!
Vele schoolexterne interventies geven aan dat het even wachten zal zijn vooraleer er een traject kan
opgestart worden , andere geven reeds aan dat een opstart dit schooljaar niet meer realiseerbaar zal
zijn.
We beseffen dat het huidige aanbod onvoldoende is om tegemoet te komen aan de nood. Toch willen
we uitdrukkelijk vragen om te blijven aanmelden. Om de subsidiërende overheden te sensibiliseren,
blijft het van groot belang dat we via het Meldpunt de vraag en de nood kunnen blijven aantonen.
Om de taakbelasting tot een minimum te beperken, kan je steeds telefonisch contact met mij
opnemen (0490/64.51.35). Ik zal dan naar alle nodige informatie vragen en de aanmelding in uw naam
invoeren.
Indien je wil, kan je natuurlijk steeds ook zelf het aanmeldingsdocument invullen, zij het zeer summier.
Persoonsgegevens en schoolgegevens blijven noodzakelijk, voor de andere verplichte velden is het
voldoende "melding" te noteren.

Van Time-Out naar “NAFT”
Time-Out zal volgend schooljaar omgedoopt worden tot “NAFT” – naadloze flexibele trajecten. De
time-out werkingen zoals deze nu worden ingericht, zullen dus gedurende het schooljaar 2016-2017
een andere vorm en inhoud krijgen. De projectomschrijving van de oproep vind je hier.
Fundamenteel is het behouden en versterken van de band tussen school en leerlingen doorheen een
maatgericht traject, met als hoofddoel het verminderen van vroegtijdig schoolverlaten en schooluitval.
NAFT-trajecten worden uitgewerkt op vraag en op maat. Dit geeft trajecten een flexibel karakter. De
invulling van een traject wordt besproken met alle betrokkenen en kan wijzigen doorheen het traject.
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Voor sommige trajecten waren de klassieke korte en lange time-out op zich al op maat van de situatie.
Ook klasbegeleidingen, weerbaarheidstrainingen en sessies met leerkrachten en schoolpersoneel
stonden de afgelopen jaren reeds op het menu in regio’s waar een lokale (co)financiering was. Deze
succesvolle werkvormen kunnen vanaf 1 september 2016 deel uitmaken van een open en flexibel
aanbod.
Het CLB is en blijft de aangewezen partner om een aanmelding te doen in naam van de leerling of de
school. De aanmeldingen zullen nog steeds via het meldpunt SI verlopen. Hiervoor wordt de website
licht aangepast.
Er werd vanuit de 3 huidige aanmelders van Time-Out in Vlaams-Brabant (Arktos, Groep Intro en
Koïnoor) een gemeenschappelijke vraag ingediend bij het Departement. Ook Time-Out Brussel
(Abrusco) deed een aanvraag voor zijn regio. Het is momenteel nog wachten op het antwoord van het
departement op hun aanvraag. Van zodra er meer nieuws is, worden jullie via een volgende
nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Naamsverandering: Leerrecht, trajecten op maat
In de conceptnota “samen tegen schooluitval” wordt frequent verwezen naar het Netwerk Leerrecht
als een samenwerkingsverband dat veel meer inhoudt dan het aanbod op zich.
Hierdoor zullen de Netwerken Leerrecht, zoals deze jaren bekend waren, een kleine naamsverandering
ondergaan en worden ze omgedoopt tot “Leerrecht, trajecten op maat”.

