Nieuwsbrief Meldpunt Schoolexterne Interventies

Bekijk de webversie

Extra nieuwsbrief: COVID-19

Info schoolexterne interventies naar aanleiding van
corona-virus
Omwille van het corona-virus en de maatregelen die de overheid neemt, kunnen ook de
schoolexterne interventies de opvang van de leerlingen niet meer garanderen. De laatste dagen
zijn zij zelf erg zoekende geweest aangezien de situatie elke dag wat verandert. Algemeen
worden alle schoolexterne trajecten in groep stopgezet. Aangezien ook de stages binnen
onderwijs opgezegd worden, zal dit ook gelden voor de ‘stages’ binnen Leerrecht. Ook de
individuele trajecten binnen Groene Zorg worden stopgezet. Individuele trajecten kunnen
(beperkt en indien nodig) verder gezet worden via telefoon of digitale tools.
De organisaties die zelf trajectbegeleiding doen (NAFT, Try Out, Wereld van Indra,
ReisburO/Roulot) hebben steeds de ouders verwittigd. Enkel voor Groene Zorg is dit wat
onduidelijker. Aangezien hier de CLB-medewerker meestal de trajectbegeleiding doet, raden we
aan dat de CLB-medewerker de ouders (en eventueel zorgboer) contacteert zodat er
duidelijkheid komt over het traject. Hieronder kunnen jullie de informatie van steunpunt groene
zorg als document terugvinden.
We willen vragen om de jongeren die in deze trajecten zitten niet te vergeten, zeker wanneer er
geen of weinig contact is/was met de school. Vaak gaat het om kwetsbare jongeren die toch de
nodige opvolging nodig hebben.
Voor verdere vragen contacteer je best de schoolexterne interventie zelf, ze blijven telefonisch
en/of via mail bereikbaar.
Aanmeldingen bij het Meldpunt SI kunnen nog steeds gebeuren, zij worden ook nog wekelijks
doorgestuurd.

Vriendelijke groet,
Naomi Vranckx, medewerker Meldpunt SI
An Hessels, coördinator netwerk Samen tegen Schooluitval

Hieronder het document met meer informatie van steunpunt groene zorg.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u meldpuntsi.vlaamsbrabant@gmail.com toe aan uw adresboek.

