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Beste leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies, CLB-medewerkers en andere 

partners 

Hopelijk konden jullie genieten van een toch wel speciale zomervakantie en zijn de batterijen terug 

opgeladen. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de uitbreiding van ons team en de daarmee 

gepaard gaande inzet van de ondersteuningsmiddelen. We brengen jullie ook op de hoogte van enkele 

belangrijke maatregelen en afspraken betreffende COVID-19 en herhalen enkel afspraken omtrent 

nieuwe aanmeldingen en het organiseren van overlegmomenten. 

We wensen jullie alvast een fijn en veilig schooljaar en hopen dat alle collega’s en leerlingen gezond 

mogen blijven en terug volop samen kunnen leren en participeren. 

Met vriendelijke groet vanwege het beheerscomité, de stuurgroep, de coördinatoren, de leden van het 

zorgloket en het voltallig team van ondersteuners. 

 

Uitbreiding team ondersteuners en coördinatoren 

Vanuit het Netwerk Expertisedeling en Ondersteuning (NEOn+) is er positief nieuws te melden: ons 

team werd uitgebreid met 16 nieuwe ondersteuners en 1 nieuwe coördinator. 

Dit heeft een aantal gevolgen: 

- Door deze grote uitbreiding kwam er een reorganisatie: verschuivingen van ondersteuners, 

verschuivingen van leerlingen. Deze wijzigingen hebben we proberen te beperken. We zijn er 

ons bewust van dat dit voor sommige scholen en leerlingen terug een aanpassing vraagt. We 

willen u dan ook bedanken voor uw begrip. 

- Doordat er meer ondersteuners ongeveer evenveel leerlingen zullen begeleiden bij de start, 

zullen sommige leerlingen kunnen genieten van extra uren. Maar … u zal ook beseffen dat, als 

er gedurende het schooljaar bijkomende ondersteuningsaanvragen zijn, deze leerlingen 

terugvallen op minder uren begeleiding. Hoe meer leerlingen, hoe minder uren we per leerling 

kunnen inzetten. Gelieve dit ook aan uw team en ouders door te geven. Zo ontstaan er tijdens 

het schooljaar geen misverstanden. We streven er wel naar dat iedere IAC-leerling blijvend 

ongeveer 4 uur begeleiding krijgt. 

- Doordat we van 2 naar 3 coördinatoren gaan, worden onze scholengemeenschappen in drie 

groepen verdeeld. Iedere school heeft een ankerfiguur. In volgend schema kan u vinden bij 

wie u terechtkan: 

Helga Grootaert Geert Van de Vijver Ellen Robert 

SG KBM (Maldegem) 
SG De Kreken (St-Laureins-Assenede) 
SG Hakum (Aalter-Knesselare-Nevele) 
SG Tabor (Aalter) 
SG Kommee (Maldegem secundair) 

SG Septem (Evergem) 
SG Ideaal (Aalter-Deinze secundair) 
SG Schelde-Leie (Nazareth-Eke) 
SG ZOM (Zulte-Olsene-Machelen) 
SG Deinze 
Basisschool Het leerbos (Deinze) 

SG KaBoE (Eeklo) 
SG De Wending (Kaprijke-Waarschoot) 
SG De Groeve (Zomergem-Lovendegem) 
SG Kommee (Eeklo-Zomergem secundair) 
Freinetschool De kleine Helden (Eeklo) 
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Inzet ondersteuningseenheden 

We willen graag nog eens nadrukkelijk melden dat de ondersteuningseenheden effectief ingezet 

dienen te worden voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag. Dit ten voordele van 

leerling-, leerkracht-, klas- en teamversterkende ondersteuning. 

Nieuwe aanmeldingen 

Zoals wettelijk is voorzien, is het de school die een nieuwe leerling aanmeldt bij het 

ondersteuningsnetwerk. Dit kan enkel mét een (gemotiveerd) verslag dat u krijgt van de CLB-

medewerker. Gelieve dit (gemotiveerd) verslag steeds door te sturen naar de coördinator Ellen Robert 

(ellen.r@neonnetwerk.be). 

Organisatie overlegmomenten 

In het verleden werd afgesproken dat de school het initiatief neemt om (start)vergaderingen te 

organiseren. Bij het vastleggen van de datum worden de relevante partners bij voorkeur via Doodle 

(of een andere elektronische wijze) uitgenodigd. 

De ondersteuner waakt er over dat het initiatief tot vergaderen tijdig wordt genomen en dat elke 

partner tijdig uitgenodigd wordt. 

COVID-19 

Onze ondersteuners kregen vanuit het netwerk mondmaskers en een ontsmettende handgel ter 

beschikking. De ondersteuners moeten steeds hun mondmasker dragen, ook in de kleuterschool. 

We durven u in deze coronatijd vragen om ontsmettingsmateriaal te voorzien in de lokalen van onze 

ondersteuners. Zij kunnen dan hun werkplek ontsmet achterlaten. 

Warme oproep 

We willen zoveel mogelijk met onze ondersteuners ‘fysiek’ samenkomen. Daarvoor zijn we op zoek 

naar gepaste, gratis vergaderlocaties (zalen, refters, auditoria …). 

Onze grote groep telt 60 personen, de kleine groep 20 personen. Indien we bij u welkom zijn, geef dan 

een seintje aan uw ankerfiguur. Alvast bedankt! 

 

 

Bedankt om deze nieuwsbrief met aandacht te hebben gelezen. 

We wensen jullie allen een héél fijn en corona-arm schooljaar 2020-2021! 

 

Vragen? Bedenkingen? Opmerkingen?  

U kan steeds terecht bij de coördinatoren: 

• ellen.r@neonnetwerk.be of 0479/90.11.58 

• geert.vdv@neonnetwerk.be of 0473/72.62.71 

• helga.g@neonnetwerk.be of 0474/80.74.34 
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