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Collega’s,
Ook in coronatijden gaat het werk vanuit de ondersteuningsnetwerken door. Met veel vragen en
onzekerheden, met veel goesting, creativiteit en spirit, om ook het welbevinden en de ontwikkeling van kwetsbare leerlingen te blijven ondersteunen. We geven jullie daarvoor graag een welverdiende dikke merci en een grote PLUIM !
Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden scholen opnieuw zullen opstarten. We houden jullie op de hoogte. Als de scholen niet opengaan na de Paasvakantie schakelen ze over naar ‘pre-teaching’ van nieuwe leerstof. Dit verandert opnieuw de ondersteuningsopdracht van leerlingen, leerkrachten en schoolteams. Daarom zoomen we in op ondersteuning in deze gewijzigde omstandigheden.
Uitgangspunten, ook in coronatijden :
-ONW blijven werken vanuit co-creatie tussen de 4 partners, met name, de gewone school, de
school BuO, de Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling en het CLB
-deze co-creatie krijgt vorm door een blijvende inzet op verbindende samenwerking met alle
partners, waaronder ook de leerling en zijn ouders
-leerlingen met ondersteuningsnoden in fase 2 en 3 blijven leerlingen van de gewone school. De
gewone school zet in op het leerproces en de ontwikkeling van al haar leerlingen
-de leerkracht(en) blijft hierbij de centrale figuur en is samen met het team van de gewone
school verantwoordelijk voor de herhaling van de leerstof alsook het aanbieden van nieuwe leerstof
-de rol van ondersteuners blijft om hierbij zowel het team, de leerkracht als de leerling gericht
te ondersteunen. Waak erover dat je niet alleen inzet op leerlinggerichte ondersteuning
Concrete tips voor ondersteuners :
-zet bewust in op communicatie met alle partijen, maak hierbij gebruik van nieuwe communicatiemiddelen. Doe dit gericht: neem ook contact op met de leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en anderen om te vragen hoe je hen kan ondersteunen in het gedifferentieerd
aanbieden van nieuwe leerstof aan de leerlingen die jij ondersteunt
-mogelijks bereik je niet iedereen, ook gewoon bellen, documenten opsturen met de post blijven
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-laat je inspireren rond afstandsleren : https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/afstandsleren
-misschien heb je momenteel meer contact met de ouders en leerling. Dit is goed. Bewaak echter
dat je blijft inzetten op verbinding, dit wil zeggen, dat je de andere partners op de hoogte
brengt van deze contacten en hierrond afstemt
-de school en de leerkracht(en) bepalen welke leerstof herhaald wordt en aan welke leerplandoelen nog gewerkt wordt. Schoolteams kunnen zich hierbij laten ondersteunen door de reguliere begeleiding. Als ondersteuner stem je met de school af hoe jij hierbij het team, de leerkracht(en)
en de leerling ondersteunt. De evaluatie van de leerling blijft steeds in handen van het schoolteam
-het is jouw rol als ondersteuner om mee te bewaken dat het aanbod voor deze leerlingen haalbaar is, ook voor leerlingen die in moeilijke omstandigheden voor school werken. Je hebt als ondersteuner hierin een belangrijke signaalfunctie naar het ganse schoolteam
-bewaak mee dat er voldoende aandacht gaat naar het psychosociaal welbevinden van de leerlingen die je ondersteunt. Ook hier kan je als ondersteuner bijdragen tot het correct informeren
van het schoolteam en het meezoeken naar een aanpak. Zie ook https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/psychosociaal%20welzijn

Ondersteuning voor ondersteuners :
-we hopen dat de uitgangspunten en tips hierboven je op weg helpen
-de coördinatoren en pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling maken samen met jullie
concrete afspraken voor jullie ONW
-de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling blijven hun dubbele rol opnemen :
*ze blijven inzetten op jullie professionaliseringvragen, stel je vragen !
*ze blijven je coachen rond jullie concrete vragen rond casussen, stel je vragen !
Maak gebruik van nieuwe mediamogelijkheden, maak tijdig een concrete afspraak voor overleg en
ondersteuning
Tot slot:
Voor veel gestelde vragen rond corona kan je terecht op :
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen

Veel succes !
Dienst Lerenden
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