Het
ondersteuningsteam
Antwerpenplus zet in op
•

•
•

•

•

Professionalisering en
deskundigheid van de ondersteuners. We behouden
een link met het Buitengewoon Onderwijs om specifieke deskundigheid te kunnen garanderen.
Expertise voor alle types
Verschillende disciplines
(leerkrachten, logopedisten,
kinesitherapeuten, psychologen, ergotherapeuten,…)
maken onze teams.
Een structurele samenwerking met CLB, pedagogische begeleiding, MFC, centra voor ambulante revalidatie en externe partners
(therapeuten, diagnostische
centra…) vanuit partnerschap.
Alle informatie over uw
kind wordt vertrouwelijk
behandeld en volgens de
privacyregels enkel uitgewisseld met de nodige betrokken partners.

Wie zijn wij

Ondersteuningsteam
Antwerpenplus
Is
samengesteld
uit
een
multidisciplinair team dat klaar
staat om tegemoet te komen aan
de
onderwijsbehoeften
van
leerlingen én hun leerkrachten.
We bouwen verder op wat de
school
reeds
aanwendt
of
geïnstalleerd heeft om zorg op
maat van uw kind op te nemen.

Contact opnemen
Ondersteuningsnetwerk
Antwerpenplus
W: www.onaplus.be
M: info@onaplus.be
M: zorgloket@onaplus.be
T: 03 613 09 50

Ondersteuningsteam
Antwerpen plus
De kracht van samenwerking

Wat kan je verwachten?

Hoe willen we het verschil
maken?

De ondersteuning gebeurt op de klasvloer en
is gericht op onderwijsbehoeften. Onze werking is flexibel, op maat en vanuit partnerschap.

Het M-decreet
daagt leerkrachten en schoolteams

uit

om inclusiever te werken. De vraag ‘wat

Wat bedoelen we met flexibel:
•

Je kan op elk moment van het schooljaar
een ondersteuningsvraag stellen.

•

De focus van de ondersteuning kan liggen
bij de leerkracht en/of leerling en/of context.

is er mis met dit kind’ verschuift naar
‘wat heeft dit kind nodig om te kunnen

leren en te kunnen deel uitmaken van de
groep?’.
Als ondersteuningsteam willen we door
samenwerking met verschillende partners een inclusiever onderwijs op poten

zetten. We richten ons op leerlingen en
hun leerkrachten. We gaan aan de slag
met de concrete uitdagingen die zij da-

gelijks tegenkomen.

Het zorgcontinuüm

Wat bedoelen we met op maat:
•

De intensiteit van de ondersteuning hangt
af van de onderwijsbehoefte..

•

In tijd zolang als nodig, maar niet langer;

•

Het inzetten van expertise.

•

We leggen het accent op korte, concrete
doelen.

Wat bedoelen we met partnerschap:
•

We bekijken met alle betrokkenen wie wat
opneemt.

•

We gaan in overleg met alle betrokkenen.

•

Alle partners werken samen in functie van
de zorgvraag.

Elke partner neemt zijn verantwoordelijk
op in elke fase van het zorgaanbod. De
bovenstaande driehoek (voorstelling van
het zorgcontinuüm) wordt hiervoor
gehanteerd.
Fase 0: brede basiszorg. De school neemt
de zorg op voor alle leerlingen. Het CLB
ondersteunt het zorgbeleid op school.
Fase 1: verhoogde zorg. De school
voorziet extra zorg voor leerlingen met
specifieke behoeften. Het CLB
ondersteunt de leerkrachten en het
schoolteam. School en CLB werken samen
maatregelen uit. Ouders worden
betrokken.
Fase 2: uitbreiding van zorg. Het CLB, de
school en de ouders bepalen welke extra
zorg er nodig is voor uw kind. Het
ondersteuningsteam kan ingeschakeld
worden.
Fase 3: individueel aangepast curriculum.
Voor een kind met een ‘verslag
Buitengewoon Onderwijs’. Het
ondersteuningsteam kan ingeschakeld
worden.
De Pedagogische Begeleidingsdienst
ondersteunt de school, CLB en
Ondersteuningsteam in elke fase.

