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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.

Website : www.meldpuntSI.be
Meermaals per jaar wordt de website van het meldpunt geüpdatet, eind maart zal dit opnieuw
gebeuren.
Hierdoor zullen een aantal aanbieders van dagbestedingsinitiatieven (Rizsas, Equicanis, Try-out,
Intermezzo, …) zichtbaar en omschreven worden via de website van het meldpunt. Er zal ook steeds
bij benoemd worden via welk kanaal er beroep kan gedaan worden op dit aanbod.
Daarnaast zal het meest recente rapport van het meldpunt beschikbaar zijn, alsook de documenten
van de Netwerken “samen tegen schooluitval” Vlaams-Brabant en Brussel.

Wachtlijsten – Meldpunt helpt je verder
Er is dit schooljaar een zeer grote toename aan aanmeldingen bij alle aanbieders. Hierdoor werd er uit
noodzaak snel gewerkt met wachtlijsten. Er is bijvoorbeeld een over bevraging van NAFT, de vraag
naar een NAFT-interventie is 50% groter dan het aanbod!
Hierdoor stellen scholen en CLB’s veel vragen aan de aanbieders, wat dan weer voor een belemmering
zorgt bij de focus op de trajecten. Het is voor de aanbieders niet steeds eenvoudig om jullie snel een
antwoord te kunnen geven op de vraag wanneer er een traject opgestart kan worden. Uiteraard doen
zij er alles aan om, in de mate van het mogelijke, snel een traject op te starten.
Indien jullie vragen hebben omtrent de wachtlijsten, kan je steeds naar Ann Sophie of Eva bellen, zij
proberen hiervan een overzicht te krijgen en nemen indien nodig contact op met de aanbieders om te
polsen naar de stand van zaken. Zo is het voor jullie niet meer nodig om alle aanbieders afzonderlijk
op te bellen en kunnen zij zich focussen op hun begeleidingen.
Scholen die rechtstreeks vragen stellen, worden zowel door CLB als door de NAFT-aanbieders gevraagd
om via hun CLB medewerker aan te melden. De opstart van een traject gebeurd op basis van
chronologie van aanmeldingen (M.u.v. aanmelding voor HERGO).
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Blijven aanmelden!
Ook dit jaar willen we jullie vragen om te blijven aanmelden, ook als je verneemt dat de aanbieder (van
uw eerste keuze) niet snel (genoeg) kan ingaan op uw vraag.
Indien een tweede aanbieder wel snel(ler) kan ingaan op uw vraag, kan u op de aanmelding uw initiële
keuze zichtbaar maken. (terug te vinden onderaan de keuzelijst van aanbieders – bovenaan de
aanmeldingsfiche)
Voorbeeld:

Het is voor de aanbieders van essentieel belang een zicht te blijven houden op de effectieve
hoeveelheid vragen naar hun interventie.
Zo kunnen zij, net als het meldpunt, dit blijven signaleren naar het beleid! De vraag is immers groter
dan het aanbod en zo kan hier eventueel verandering in komen.
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.

Vertrek Elke Verlaenen
Beste allen,
Alhoewel ik niet aan het uitkijken was naar een andere functie, werd ik eind januari heel erg getriggerd
door de inhoud van een vacature bij Arktos (als stafmedewerker op de coördinatiedienst), die eerder
bij toeval mijn pad kruiste. Na zorgvuldig afwegen van voor- en nadelen, besloot ik te solliciteren en
bood Arktos mij recent ook de job aan! Ik blijf voor Leerrecht werken tot en met 11 mei en zal op 15
mei bij Arktos aan de slag gaan.
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Ik heb de voorbije elf jaar enorm veel uitdaging gevonden in het leerrecht-werk, heb het heel erg graag
gedaan en heb ook heel veel mooie herinneringen om mee te nemen. Daar ben ik de jongeren, de
ouders, de leerplekken, de CLB-ers, de voorzieningen en alle andere professionele partners wiens hart
uitgaat naar deze doelgroep oprecht dankbaar voor.
Met mijn vertrek stopt uiteraard de werking van Leerrecht niet! Ook wordt opvolging van de op dat
moment nog lopende trajecten verzekerd. Ann Sophie Labar blijft volgend schooljaar op post en indien
de subsidieperikelen gunstig uitdraaien, kan er snel op zoek gegaan worden naar een nieuwe collega,
dat hoop ik van harte en daar zijn we ook volop mee bezig!
-Elke-

