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DIPLON - Homepagina ‘ouder’’

TO DO
=> Uit te voeren
taken = klik op de
rode of blauwe
tekst

(Klik op één van bovenstaande knoppen voor meer uitleg)

→ Elk account in DIPLON is uniek door de twee factor-authenticatie. Elke persoon kan slechts één
account in DIPLON maken. Persoonlijke gegevens zoals mailadres en telefoonnummer (kan
gebruikt worden door AntwerpenPlus om met jou contact op te nemen) kan je hier wijzigen.
Hou deze gegevens altijd up-to-date!

TO DO
=> Uit te voeren
taken = klik op de
rode of blauwe
tekst

→ Indien je op de linkerkant van je scherm een tekstje ziet staan, dan noemen we dit een ‘To do’:
Je mag klikken op de tekst waarna je te zien krijgt wat je kan doen. Meestal gaat dit over het
aanvaarden van de toegang tot het hulptraject van je zoon/dochter, de toelating tot het delen
van het (gemotiveerd) verslag of het versturen van het (G)V zelf.
→ Het is ook mogelijk dat er niets staat = prima, dan hoef je geen verdere actie te ondernemen.

→ Via deze knop krijg je toegang tot het hulptraject van je zoon/dochter. Het
ondersteuningsnetwerk (verantwoordelijke-ondersteuner) kan informatie toevoegen en deze
info met jou delen. Op deze manier volg je de opbouw van het hulptraject.
→ Je ziet in het geopende dossier de volgende knoppen:
- Tijdlijn: Hier zie je een samenvatting van activiteiten die een ondersteuner mbt
jouw zoon/dochter plant en uitvoert.
- HGW / Circqel: Hier lees je extra informatie die door de ondersteuner werd
toegevoegd. (voorbeeld: doelstelling, beeldvorming, eind-syntheseverslag,…).
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- Contacten: Dit zijn de leerkrachten en ondersteuner(s) die betrokken zijn bij de
extra hulp aan jouw zoon/dochter.
- Documenten: Hier zie je het (gemotiveerd) verslag en eventueel andere belangrijke
documenten die nodig zijn om de hulpvraag goed te omkaderen.

Voor meer vragen, informatie of hulp:
Welkom via info@onaplus.be of 03 613 09 50 (tijdens schooluren)
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