Ondersteuning
in het kader van het M-decreet
Een ‘Ronde van Vlaanderen’ over
het nieuwe ondersteuningsmodel in het onderwijs.
Sinds 1 september wordt de ondersteuning van leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte anders georganiseerd. GON- en ION-ondersteuning verdwijnen en worden
in het nieuwe ‘ondersteuningsmodel’ geïntegreerd. Bedoeling is dat scholen gewoon en
scholen buitengewoon onderwijs hun kennis en ervaringen bundelen om leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte ‘op hun maat’ te ondersteunen. Ouders, scholen en het Centrum
voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bepalen samen welke begeleiding de leerling nodig heeft …
INHOUD
• Welke kansen biedt het nieuwe ondersteuningsmodel voor je kind?
• Wat veranderde er voor je zoon/dochter bij de start van dit schooljaar?
• Kan je kind nog voldoende leerlinggebonden ondersteuning krijgen?
• Welke ondersteuning wordt er geboden aan leerkrachten en scholen?
•	Waar kun je terecht met vragen, opmerkingen, … over de ondersteuning van je kind?

Als je als ouder correct geïnformeerd wil worden over het nieuwe ondersteuningsmodel
ben je harte welkom op een van onze infoavonden. Bedoeling is ook jullie ervaringen
bij de start van het schooljaar te bundelen. Deze zullen we dan later overbrengen
aan Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits. Zij zal deze dan meenemen naar de
verdere onderhandelingen over het ondersteuningsmodel in functie van bijsturingen
voor het schooljaar 2018-2019.
Praktisch:
- Donderdag 9 november 2017 - Hostel De Blauwput - Martelarenlaan 11 - Leuven
- Woensdag 15 november 2017 - Campus Parnas - Stationsstraat 301 - Dilbeek
- Dinsdag 21 november 2017 - Beweging.net - Sint-Jorisstraat 1 - Roeselare
- Woensdag 29 november 2017 - Huis van de sport - Boomgaardstraat 22 - Antwerpen
- Donderdag 7 december 2017 - Pastoraal Centrum Seminarie - Tulpinstraat 75 Hasselt.
- Woensdag 13 december 2017 - Broederlijk Delen/Welzijnszorg - Sint-Salvatorstraat
30 - Gent.

Telkens om 19.30 u.

Praktisch

Kijk ook op www.
facebook.com/
gezinenhandicap

Kostprijs:
Omwille van de samenwerking tussen onze
organisaties kunnen we deze infoavonden gratis
aanbieden.
Inschrijven kan via www.oudersvoorinclusie.be
of www.gezinenhandicap.ben of telefonisch op
03 216 29 90 of per mail op
gezinenhandicap@kvg.be.

