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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.

Meldpunt 2017-2018
Werking:
Sinds 1 september functioneert het Meldpunt Schoolexterne Interventies Vlaams-Brabant opnieuw
autonoom. Binnen de Brusselse Context werd beslist met steun van de VGC een nieuw concept van
Meldpuntwerking te ontwikkelen dat maximaal inspeelt op de behoeften. Hierbij hoort ook de
ontwikkeling van een eigen aanmeldingssysteem. Het Brussels centraal Meldpunt kreeg de naam
“KANS”. Momenteel legt het kans-team zich toe op het uitwerken van visies, procedures enz.. Meer
informatie hierover in een volgende nieuwsbrief.
Bereikbaarheid
Ik ben 10% minder beschikbaar als meldpunt-medewerker. Hierdoor ben ik iets minder vaak
telefonisch bereikbaar. Aanmeldingen worden nog steeds twee keer per week behandeld en
doorgestuurd (M.u.v. NAFT – 1 keer per week).
Ik ben elke woensdag (ganse dag) en vrijdag (namiddag) telefonisch bereikbaar. Dit zijn ook de dagen
waarop ik mails zal beantwoorden.
Website:
In de loop van het eerste trimester worden de nodige aanpassingen doorgevoerd op de website van
het meldpunt. Nieuwe contactgegevens zullen aangepast worden, huidige folders geüpdatet …
Verder wordt er met de beleidsgroep Leerrecht-Meldpunt SI gewerkt aan een wenselijke
landschapstekening, onder andere het in kaart brengen van alle schoolexterne interventies en
dagbestedingsinitiatieven en de wijze waarop er kan aangemeld worden. Infofiches hierover zullen bij
“downloads” terug te vinden zijn, van zodra de website wordt aangepast (oktober-november 2017)
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Aanmeldingsfiche:
Ook hier zal het Brusselse aanbod verdwijnen. Indien jullie toch wensen beroep te doen op het
Brusselse aanbod, moeten jullie zich richten tot KANS (momenteel nog geen contactgegevens
beschikbaar).

NAFT AHV1
Groepsaanbod
Het NAFT-groepsaanbod in Asse-Halle-Vilvoorde, dat ingericht wordt door Groep Intro gaat, voor de
eerste sessie van dit schooljaar, van start op 20 november t.e.m. 8 december.
Aanmeldingen kunnen zoals steeds gebeuren tot 2 weken voor aanvang van de groepswerking, voor
deze eerste sessie kan dit dus tot aan de herfstvakantie.
Trainingen
Ook dit schooljaar biedt Arktos binnen de NAFT-werking weerbaarheidstrainingen “Aandacht in actie”.
Informatie rond deze eerstvolgende training (Halle) kunnen jullie vinden in bijlage!
Arktos organiseert tevens “trainingsatelier WOLF” voor meisjes vanaf 16 jaar. Ze trekken in groep
enkele dagen de natuur in om tot rust te komen en jezelf beter te leren kennen. Ze staan stil bij
verschillende thema’s zoals zelfvertrouwen, je levensritme, talenten en eigen kracht.
Aanmelden kan je via een aanmelding NAFT met de vermelding van weerbaarheidstraining/wolf of na
doorverwijzing door een NAFT-medewerker (Arktos en Groep Intro) tijdens een NAFT-traject.

NAFT VBO2
NAFT-Leerrecht – Trajecten op maat, VBO
Leerrecht, trajecten op maat (Vlaams-Brabant Oost) is sinds 1 september verhuisd naar
de Schapenstraat 13, 3000 Leuven en zal deel uitmaken van het NAFT-team op Koïnoor.
Het aanbod blijft tot op heden onveranderd, maar zal in de loop van het schooljaar herbekeken
worden. Van zodra hierin duidelijkheid is, wordt dit verder gecommuniceerd.
Omdat Leerrecht nu onder NAFT-trajecten valt zal Lim Vervueren (coördinator NAFT – Koïnoor) de
coördinatie op zich nemen.
Door de verhuis, is de medewerker van NAFT-Leerrecht, Ann Sophie, bereikbaar op een nieuw gsmnummer : 0479/60.42.26
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AHV = Asse-Halle-Vilvoorde
VBO = Vlaams-Brabant Oost
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Trainingen
Ook dit schooljaar biedt Arktos binnen de NAFT-werking weerbaarheidstrainingen “Aandacht in actie”.
Informatie rond deze eerstvolgende training (Diest) kunnen jullie vinden in bijlage!
Arktos organiseert tevens “trainingsatelier WOLF” voor meisjes vanaf 16 jaar. Ze trekken in groep
enkele dagen de natuur in om tot rust te komen en jezelf beter te leren kennen. Ze staan stil bij
verschillende thema’s zoals zelfvertrouwen, je levensritme, talenten en eigen kracht.
Aanmelden kan je via een aanmelding NAFT met de vermelding van weerbaarheidstraining/wolf of na
doorverwijzing door een NAFT-medewerker (Arktos en Koinoor) tijdens een NAFT-traject.

Steunpunt Groene Zorg
Dit schooljaar is er een nieuw aanspreekpunt voor Vlaams-Brabant, Klaartje Debrael!
Je kan haar bereiken via 0477/99.93.16 of mail : kdebrael@groenezorg.be

Time-In Zaventem
De Time-in gaat van start op maandag 6 november en eindigt op vrijdag 17 november.

