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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.

NAFT Vlaams-Brabant : geen trajecten meer mogelijk
Elke organisatie binnen het dossier NAFT Vlaams Brabant (Arktos, Koinoor en Groep INTRO) heeft voor
schooljaar 2016-2017 zijn vooropgestelde trajecten gehaald en is nu nog volop bezig met de laatste
aflopende trajecten of nazorg van de opgenomen trajecten. Gezien het tijdstip van het schooljaar
voorzien we binnen NAFT geen nieuwe trajecten meer op te nemen.
We willen wel nog vragen om aanmeldingen voor dit schooljaar (en waar dus geen traject meer kan
aangeboden worden) nog steeds te registeren via het gekende meldpunt, desnoods enkel naam en
summiere gegevens, om toch de correcte nood aan trajecten weer te geven.
In september 2017 gaan we terug van start.
Voor verdere vragen/info kan u steeds contact opnemen met
Koinoor: Lim Vervueren via mail: lim.koinoor@gmail.com
Arktos: Reg Feyaerts via mail : rfeyaerts@arktos.be
Groep INTRO: An Van Caekenberghe – an.vancaekenberghe@groepintro.be – 0472/ 800 268

NAFT VBO : schoolverlaterswerking
De aanbieders van NAFT VBO, Koinoor en Arktos, organiseren op het einde van het schooljaar een
“schoolverlaterswerking”. Dit is gericht op jongeren van 17-18 jaar die vragen hebben bij “verder naar
school gaan”, “werken”, “diploma halen”, …
Dit zal doorgaan op 21, 22 en 23 juni 2017 op Naft Koinoor. Meer info vinden jullie in de folder in de
bijlage !Om gebruik te kunnen maken van dit aanbod, dient men een aanmelding te doen voor NAFT
en duidelijk de schoolverlaterswerking te benoemen bij “de reden van aanmelding”.
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Nieuwe versie zorgboerderijen op het e-loket
De nieuwe versie m.b.t. de zorgboerderijen op het e-loket is er gekomen om de toepassing
gebruiksvriendelijker te maken. In bijlage vind u een uitgebreide handleiding terug. Deze handleiding
is ook beschikbaar op het e-loket (er staat een verwijzing in het menu).
Opsomming van enkele wijzigingen :
 de 2 tegels ( overeenkomsten en aanwezigheden) zijn veranderd naar een menu links in het
scherm.
 Aanmaken aanwezigheidslijst doet u door op het plusteken te klikken.
 ER zijn 2 mogelijkheden om een aanwezigheidslijst aan te maken:
o Bij de overeenkomst
o Per kwartaal

Ter verduidelijking!
Wanneer een CLB-medewerker een jongere zelf heeft aangemeld bij Steunpunt Groene Zorg (en
wanneer deze boer recht heeft op subsidies), dient het e-loket gebruikt te worden (door de CLBmedewerker).
Indien men via Leerrecht, ReisburO/Roulot, … een jongere heeft die gebruikt maakt van het aanbod
van Steunpunt Groene Zorg, moet je als CLB’er geen gebruik te maken van het e-loket. De begeleider
van Leerrecht, ReisburO/Roulot doet dit dan!

Landschapstekening
Het landschap van schoolexterne interventies en dagbestedingsinitiatieven is steeds in verandering,
ontwikkeling.
We proberen met de beleidsgroep Leerrecht-MSI dit landschap in kaart te brengen, zodat ook voor
jullie (de toeleiders) een duidelijk beeld kan gegeven worden! Van zodra dit vorm krijgt, worden jullie
op de hoogte gehouden.

