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Aanmeldingen schooljaar 2019-2020
Aanmeldingen voor komend schooljaar kunnen ingevoerd worden

vanaf augustus.

Alle

aanmelding die voordien worden ingevoerd, worden aanzien als aanmeldingen voor het schooljaar
2018-2019 en worden verwijderd uit de databank in juli.
Volgend schooljaar zal er een nieuwe versie van het aanmeldingsformulier1 beschikbaar zijn. Het
formulier zal even gemakkelijk te gebruiken zijn en kan worden geopend via de link op de linkerkant
van de website (www.meldpuntSI.be) zoals dit ook nu het geval is.
Indien u toch problemen zou ondervinden, kan u steeds de website “vernieuwen” om het probleem
op te lossen. Zoals hierboven vermeld kan u dit pas vanaf augustus 2019!!!

NAFT (AHV2+VBO3)
NAFT in Vlaams-Brabant bestond dit schooljaar uit het aanbod van de voormalige time-out aanbieders:
Arktos (AHV en VBO), Groep Intro (AHV) , Koïnoor (VBO), elk met hun eigen specifieke aanbod.
Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen, naast de reeds bestaande NAFT-aanbieders, ook de
“voortrajecten” (Groep Intro in AHV en Profo in VBO) en de “POT4” (Groep Intro in AHV en Arktos in
VBO) inkantelen in het NAFT-aanbod. Ook het Leerrecht aanbod (in beide regio’s) zal op het
aanmeldingsformulier onder “NAFT” terug te vinden zijn. Voor de regio Vlaams-Brabant-Oost was dit
reeds het geval in 2018-2019.
De NAFT-aanbieders uit beide regio’s zitten regelmatig samen om te bekijken hoe deze overstap het
beste kan gemaakt worden en hoe het aanbod omschreven zal worden. In de loop van september 2019
zal ik de nodige informatie aanpassen op de website van het meldpunt.
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Zie meer info bij punt 2 “NAFT”
AHV = Asse-Halle-Vilvoorde
3
VBO = Vlaams-Brabant-Oost
4
POT = Persoonlijk Ontwikkelingstraject
2
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ReisburO/Roulot
ReisburO/Roulot vzw Sporen kan vanaf mei 2019 beschikken over een grote vierkantshoeve in
Neerhespen, nabij Tienen. Het is de bedoeling dat er de komende jaren een brede werking wordt
uitgebouwd voor een diverse doelgroep en er brede zorg wordt aangeboden. Dit project kadert in een
samenwerkingsverband met CAW Hageland maar kan in de toekomst nog uitgebreid worden met
andere partners.
Het is de bedoeling dat naast onze huidige werking en aanbod, mits enkele accentverschuivingen, we
vanaf het nieuwe schooljaar een groepsaanbod organiseren op de boerderij (3 dagen/week). We willen
jongeren die moeilijk in groep functioneren de kans geven om in een rustige, veilige en aanklampende
omgeving zichzelf te ontdekken en te ontplooien door allerlei activiteiten: individueel, in kleine of
grote groep aan te bieden zodat ze op termijn terug de kracht vinden om terug naar het reguliere
schoolaanbod te gaan.
Meer en concretere info volgt later.

Steunpunt Groene Zorg
Vanaf 23 april is Katlijn Vander Meeren niet langer de contactpersoon voor Groene Zorg in VlaamsBrabant. Haar nieuwe collega, Sanne Van Looveren, neemt het consulentschap over.
Sanne zal bereikbaar zijn via svanlooveren@groenezorg.be of 0475/870972.

Try-Out
Wij organiseren, samen met CGG Brussel, een kamp voor jongeren die overmatig gamen en nood
hebben aan offline activiteiten, georganiseerd in centrum Brussel, in de week van maandag 8 juli tot
en met vrijdag 12 juli.
Wij zetten in op offline activiteiten waar we jongeren tussen 13 en 16 jaar klaarstomen voor een leven
buiten de virtuele wereld!
Meer info vind je ook in de flyer in bijlage of op www.rebootkamp.be

Website Meldpunt
Zoals eerder vermeld doe ik mijn uiterste best om de website zo snel mogelijk aan te passen in het
nieuwe schooljaar. Ik ben uiteraard afhankelijk van verkregen informatie door de aanbieders zelf. Ik
hoop alle nodige informatie te kunnen verzamelen in de loop van september 2019.
Bij onduidelijkheid kan je steeds terecht bij de aanbieders in kwestie, An Hessels (coördinator Samen
tegen Schooluitval) en uiteraard mezelf als meldpunt. We zullen jullie zo goed als mogelijk te woord
staan.

