dinsdag 28 juni 2022
Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingbegeleider,
Beste leerkracht, CLB-medewerker, schoolbegeleider,
Beste partner,
We staan opnieuw aan het einde van een schooljaar.
We hebben samen mogen doen, zoeken, uitproberen, slagen, falen en opnieuw proberen in alle
uitdagingen die op ons afkwamen.
Tijd voor een verdiende pauze.
Antwerpenplus blijft bereikbaar tot 9 juli 2022 en vanaf 22 augustus 2022.
We blikken vooruit, want in september staat er terug een gloednieuw schooljaar op ons te
wachten.
Om goed van start te gaan, nodigen we jullie graag uit op twee informatiemomenten over het
gebruik van DIPLON. Op deze data zal de ontwikkelaar van DIPLON (Licquid) jullie online
meenemen in toepassingen voor scholen.
Dit is interessant voor (nieuwe) zorgcoördinatoren, directies, schoolmedewerkers, … die zich nog
onvoldoende vertrouwd voelen in het gebruik van DIPLON (aanmeldingen doen en beheren,
gebruikers van de school toevoegen of veranderen, …) en zich willen versterken.

- Woensdag 31 augustus 2022 om 13u. - 15u. online met de mogelijkheid om dit te volgen in

ons Plushuis in Mortsel met aansluitend de kans om samen met ons uw DIPLON-account te
bekijken, en evt. aan te passen aan uw huidige schoolorganisatie.
- Vrijdag 2 september 2022 om 13u. - 15u., enkel online.
U kan hierop inschrijven via volgende link: inschrijvingslink
We sluiten de aanvragen in DIPLON elk schooljaar eind juni af omdat we weten dat leerlingen en
hun leerkrachten afhankelijk van de nieuwe context in september andere noden kunnen hebben
dan we nu inschatten. De afspraken die met ankers gemaakt werden over het ondersteunen van
leerlingen met SOB begin september gaan uiteraard door.
We zetten graag de afspraken over de afsluit van DIPLON nog eens op een rijtje:
- Alle trajecten van het lopende schooljaar 2021 - 2022 worden voorzien van een syntheseverslag
door de verantwoordelijke ondersteuner en worden daarna afgesloten.
Alle DIPLON school- en afdelingsverantwoordelijken die het voorbije jaar hulpvragen hebben
ingediend, zullen deze afgesloten trajecten volgend schooljaar terugvinden onder de knop
‘BEHEER AANVRAGEN’ onder ‘schooljaar 2021 - 2022’.

- Scholen kunnen vanaf 1 september 2022 nieuwe aanvragen indienen.
- Hulpvragen voor schooljaar 2022 - 2023 die dit schooljaar voorbereid werden, blijven in DIPLON
‘als werkversie’ staan. Ook deze kunnen pas vanaf 1 september 2022 ingediend worden en zijn
dan pas zichtbaar als hulpvraag.

De ondersteuners hebben startdagen op 29 augustus (hele dag), 30 augustus en 31 augustus
(voormiddag).
Het ondersteuningsteam start dan samen op, waardoor het op 29/8 en 31/8 in de voormiddag
moeilijk is om op scholen aanwezig te zijn.
Bedankt voor de fijne samenwerking.
We wensen iedereen een schitterende vakantie toe!
Het ondersteuningsteam van Antwerpenplus
Plushuis
Eggestraat 15
2640 Mortsel

info@onaplus.be
T 03 613 09 50

