os Flexibel Traject
Naadlo

on

de

rst e

unt l

eerling, klas, leerkracht e

n

o
sc h

ol

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om
schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair
onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan
preventief en remediërend ingezet worden en richt zich
naar leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of
scholen.

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan dat start met
een aanmelding door het CLB. Vertrekkend vanuit de aanwezige
krachten werkt NAFT complementair aan en nauw samen met de
onderwijsinstelling en het CLB. We beogen een duurzaam resultaat
vanuit een gedeeld engagement en gedeelde verantwoordelijkheid.

NAFT versterkt
Leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben.
De leerlingen kunnen individueel of in groep begeleid worden.
Klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat
Leerkrachten, teams en school in hun omgang met
jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en
leefklimaat.

Het begeleiden van een leerling of (klas)groep en het ondersteunen
van de school zijn niet los van elkaar te zien. Een NAFT-traject vertaalt
zich dan ook vaak in een aaneenschakeling van interventies gericht op
zowel leerling, (klas)groep, leerkracht(en) als school.

Een NAFT-traject is een vraaggestuurd flexibel traject op maat.
Vanaf de start van een traject worden alle actoren (school, CLB,
leerling, ouders, andere sleutelfiguren …) betrokken bij het traject. De
doelstellingen worden samen bepaald, en de inhoud wordt afgestemd
op de interesses en noden van de betrokkenen. Hiervoor beschikt NAFT
over een diversiteit aan mogelijkheden.
Elk traject wordt gekenmerkt door een waarderende en verbindende
aanpak.
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(en ouders)
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verbinden
(klas)groep
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Wil je meer informatie, heb je een vraag of heb je interesse in NAFT?
Contacteer het CLB van jouw school of neem contact op met een
NAFT-aanbieder.
NAFT wordt aangeboden door 20 door de Vlaamse overheid erkende
en gesubsidieerde schoolexterne organisaties.

NAFT Koïnoor

