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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.

Leerrecht AHV1
Leerrecht
AHV
heeft
sinds
dinsdag
27/2
een
wachtlijst.
Jongeren die via meldpunt SI worden aangemeld worden op de wachtlijst gezet en de datum van
aanmelding is de bepalende factor voor de volgorde waarin een traject zal opgenomen worden.
Graag willen wij jullie blijven vragen om toch nog steeds aan te melden, dit om de grote vraag aan
Leerrecht-trajecten te kunnen blijven signaleren en om een correcte monitoring te kunnen voorzien.
Alle aanmelders zullen op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken i.v.m. de wachtlijst!

Meldpunt – Vernieuwd aanmeldingsformulier
Zoals de meesten onder jullie reeds gemerkt hebben is er sinds januari 2018 een nieuw
aanmeldingsformulier. Dit is zoals voordien terug te vinden via de website van het meldpunt. De
vragen zijn niet gewijzigd, maar met dit formulier kunnen eventuele nieuwe aanbieders sneller
opgenomen worden.
We verwelkomen Try-Out als aanbieder waarvoor je rechtstreeks kan aanmelden (zie verder).
Voor de aanmelders is er een verbetering in gebruik. Het formulier is makkelijk en snel in te vullen en
het is niet meer nodig om in te loggen. De aanmelder krijgt nog steeds een kopie van de aanmelding
in zijn mailbox! (ps: Indien je deze niet ontvangt, kan je best eens kijken in spam of prullenbak van je
mail)
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AHV = Asse-Halle-Vilvoorde
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Leerrecht VBO2 is sinds dit schooljaar een onderdeel van NAFT3 VBO. Deze is dus niet meer “apart”
zichtbaar bij de lijst van aanbieders. Indien je een aanvraag bij Leerrecht VBO wenst te doen, moet je
dus kiezen voor “NAFT VBO”, in de verdere keuzelijst staat de optie “Leerplek leren (NAFT Leerrecht)”.

NAFT AHV
Groep INTRO, één van de aanbieders van NAFT AHV, denkt er over na om na de paasvakantie een
nieuwe NAFT groep voor de scholen in Halle samen te stellen.
Zijn er vragen die nog leven binnen de scholen? Is er een reële nood aan niet klasgerichte
groepstrajecten die een antwoord kunnen vinden in een NAFT aanbod zoals de afgelopen groepen in
november, januari en maart?
Suggesties, vragen rond mogelijke aanmeldingen,… voor deze groep mogen steeds naar Johan
Vandenberghen of An Van Caekenberghe.
Contactgegevens:
Johan Vandenberghen
johan.vandenberghen@groepintro.be
Tel : 0498/93.16.33
An Van Caekenberghe
an.vancaekenberghe@groepintro.be
Tel : 0472/80.02.68
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VBO = Vlaams-Brabant-Oost
NAFT = Naadloze flexibele termijnen
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NAFT VBO
3-daagse sessie : “What’s next”
NAFT VBO organiseert in mei een 3-daagse sessie “WHAT’S NEXT”! Deze sessies zijn bedoeld voor
leerplichtige jongeren die dreigen de schoolbanken te verlaten zonder kwalificatie.
Inschrijven kan via een aanmelding bij “NAFT VBO” met de vermelding WHAT’S NEXT (gelieve te
vermelden bij “extra aandachtspunten” {laatste vraag aanmeldingsfiche})
Meer informatie over deze 3-daagse kan je terug vinden in bijlage!

NAFT-Leerrecht – Nieuwe medewerker
NAFT - Leerrecht Vlaams-Brabant-Oost werkte sinds 1 september op halve kracht. Dank zij middelen
van de steden Aarschot en Leuven en het Netwerk Samen tegen Schooluitval kon er, via de CLB’s,
bijkomend worden aangeworven. Vanaf januari tot einde schooljaar komt Nina Degel NAFTLeerrecht versterken. Ze heeft een halftijdse opdracht en draait samen met Ann Sophie mee in het
team NAFT-Koinoor. Ze zal als ex-CLB-medewerker én medewerker van Kans Brussel de connectie met
de CLB-werking levendig houden. Daartoe is ze op woensdagnamiddag regelmatig ook aanwezig in
VCLB Leuven.
Door haar aanwerving kende de wachtlijst bij NAFT-Leerrecht een snellere afbouw! Leerlingen die
school lopen in Leuven en Aarschot zullen voorrang genieten in verhouding tot de financiering. Voor
het overige zal de wachtlijst gevolgd worden op basis van de aanmeldingsdatum.
Contactgegevens:
Nina Degel - nina.leerrecht@gmail.com
Schapenstraat 13, 3000 Leuven
0490/64.51.18
bereikbaar op maandag, woensdag namiddag en donderdag

Wachtlijsten NAFT
Aangezien er een overvloed aan aanmeldingen zijn lijkt het onwaarschijnlijk dat al de aangemelde
jongeren nog een traject kunnen starten.
We proberen, zowel vanuit Arktos als vanuit Koinoor een gepast aanbod aan te bieden voor de reeds
aangemelde jongeren (zoals een extra weerbaarheidstraining/ positieve identiteit in mei voor
Leuvense jongeren).
Zoals reeds geweten kunnen we moeilijk een perspectief bieden in opstartdatum omdat trajecten
flexibel zijn geworden in invulling maar ook in tijd.
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Voor info kan er altijd contact opgenomen worden met het meldpunt of met de organisaties (Reg voor
Arktos en Lim voor Koinoor)
Contactgegevens:
Reg feyaerts - rfeyaerts@arktos.be
Tel: 016/23.80.07 - 0487/38 61 24
Lim Vervueren - lim.koinoor@gmail.com
Tel : 016/58.58.30, 016/58.58.31

Try-Out
In Try-Out staat de jongere centraal. Ze bieden hen een plek waar ze zichzelf mogen zijn en op eigen
tempo kunnen functioneren. Ze bieden een zeer gevarieerd aanbod van workshops aan. Jongeren
kunnen dus op Try-Out heel wat “Try-Outen”. Enkele voorbeelden: koken, sporten,
weerbaarheidstraining, technologie, creatieve en muzikale activiteiten.
Ze willen vooral een plek zijn waar jongeren tot rust te kunnen komen waar nodig, ontdekken mee
hun interesses en talenten, spelen in op de impulsen van de jongeren en organiseren elke morgen en
avond samen met hen een pro-actieve cirkel.
Een traject bij Try-Out kan complementair zijn aan een ander school-, werk- of hulpverleningstraject
aangezien Try-Out enkel op maandag, dinsdag en donderdag open is. Het is echter niet de bedoeling
van Try-Out om in andere activiteiten buiten het traject te voorzien. Er wordt wel evt. reflecties en
advies doorgegeven aan de verwijzer over interesses en/of problemen van de jongere die tijdens TryOut opgemerkt worden.
Er is een Try-Out aanbod op maandag, dinsdag en donderdag van 9u30 tot 15u30. Samen wachten we
graag de jongeren op aan Station Brussel of Station Vilvoorde om ons samen naar de actieplek te
begeven!
Na aanmelding volgt een rondetafelgesprek. Dit is een startgesprek met de jongere samen met de CLBmedewerker, hulpverlener en/of de ouders. Het startgesprek gaat altijd door op de Try-Out locatie
zelf, zodat de jongere Try-Out leert kennen en er de sfeer meteen kan opsnuiven. Na een introductie
van Try-Out ondertekenen we samen de engagementsverklaring met alle betroken partijen.
Meer info : http://www.meldpuntsi.be/downloads.php
Contactgegevens:
Pats Van Crombruggen (coördinator) : 0479/99.09.62
Try-Out locatie in Vilvoorde:

Try-out locatie in Brussel:

Lokalen ATS
Derdeschoofstraat 5
1800 Houtem-Vilvoorde

Allee Du Kaai (Toestand vzw)
Havenlaan 49
1000 Brussel

Maart 2018

Wereld van Indra
De Wereld van Indra krijgt de kans in 2018 om op een groot terrein (2,5 hectare) op de grens van
Buggenhout en Malderen een nieuwe, tweede locatie op te bouwen en activiteiten met de jongeren
te ontplooien.
De eigenaars van dit terrein willen met hun eigen vzw, ‘De Levensbloem’, van deze unieke locatie in
de natuur een plek maken waar mensen samen komen in verbindende activiteiten. Zij vonden dat
daarin ook plaats was om een engagement aan te gaan en onze jongeren te verwelkomen.
Meer informatie en enkele sfeerfoto’s vinden jullie terug in bijlage “Nieuwsflash Wereld van Indra”

