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Alle ondersteuners zijn vanaf eind augustus actief op de werkvloer.
 

 Onze opstartperiode bestaat uit: 
beeldvorming (observatie, gesprekken, overleggen, prioriteiten stellen i.f.v. de opstart, ...) 

warme overdracht - administratieve uitklaring - teamvergaderingen - startvergaderingen
 

 De aanmeldperiode voor de kleine types loopt tot 30/09.
De definitieve toekenning van de trajecten gebeurt nadien.

AANMELDEN BREDE TYPES

OPSTART ONDERSTEUNING

KALENDER

DIGITALE infodagen
 

06/10/2021: type 9
autisme spectrum stoornis

15/10/2021: type 6 
visuele beperking

18/10/2021: type 7 stos
spraak- en taalontwikkelingsstoornis

22/10/2021: type 7 auditief
auditieve beperking

10/11/2021: type 2 
algemene ontwikkelingsachterstand

 

Info inschrijvingen volgt!

______________________________

Facultatieve verlofdag 
voor ondersteuners

4/10/2021

____________________________________

Vormingsweken ondersteuners
 

Professionalisering ondersteuners 
Agenda's worden afgestemd in 
samenspraak met de scholen 

 

25/10/2021 - 29/10/2021
20/12/2021 - 24/12/2021
21/02/2022 - 25/02/2022
28/03/2022 - 01/04/2022
24/06/2022 - 30/06/2022

Geef ondersteuners toegang 
tot het IRIS Platform 

i.f.v. de ondersteuningstrajecten

Registreer de leerling vóór 30/09/'21 
ook in Discimus 

(Informat, Broekx, Wiza) 
onder het instellingsnummer: 027383 

(BuSO Kasterlinden, 
voor al de aanmeldingen)

AANMELDEN KLEINE TYPES

https://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel
https://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel


We starten het schooljaar met 
149 collega's!

 
72 ondersteuners bij de brede types 

(in 7 teams) 
 54 ondersteuners bij de kleine types 

(in 6 teams)
8 ondersteuners in de Gems up-projectwerking 

21 collega's bij de coaches, het beleid, ICT 
en de administratieve ondersteuning

 
We zijn nog op zoek naar
enthousiaste collega's! 
Neem zeker een kijkje: 

kasterlinden.be/vacatures
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...

ONZE TEAMS

GEMS Up-projectwerking
 

Na de positieve ervaringen met de projectwerking in Brussel breiden we
komend schooljaar ook uit naar onze scholen basisonderwijs in de regio’s

Londerzeel-Merchtem, Asse-Bever, Halle – Sint-Genesius-Rode.
In Brussel blijven we aanwezig met het project in het basisonderwijs en 

doen we een kleine uitbreiding naar het secundair onderwijs.
 

Kijk zeker verder op onze website voor meer info!
kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/project-gems

Volg ons ook op 
Facebook!

Ontdek onze 
website!

..

Volg ons ook op 
Instagram!

https://www.kasterlinden.be/vacatures
https://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/project-gems
https://www.facebook.com/Ondersteuningsteam-Kasterlinden-111233410579032
https://www.facebook.com/Ondersteuningsteam-Kasterlinden-111233410579032
https://www.facebook.com/Ondersteuningsteam-Kasterlinden-111233410579032
https://www.facebook.com/Ondersteuningsteam-Kasterlinden-111233410579032
http://www.kasterlinden.be/
http://www.kasterlinden.be/
http://www.kasterlinden.be/
http://www.kasterlinden.be/
https://www.instagram.com/ondersteuningsteamkasterlinden/
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Algemeen:
 

- Elke school houdt zich aan de richtlijnen zodat ondersteuning kan doorgaan
- Elke school geeft aan of ondersteuners 'essentiële derde' zijn

- Zijn er wijzigingen in jullie regio/school? 
Breng de ondersteuner(s) op de hoogte

- Bij een besmetting: Neem de ondersteuners op in de contact tracing
- Ondersteuners dragen het mondmasker voortdurend 

aangezien wij van school naar school gaan
- Ondersteuners nemen actief de rol op om de veiligheidsrichtlijnen na te leven 

(bvb. buiten werken, vensters openzetten, digitale alternatieven bekijken, ...)
 

CORONA 
(alvast tot eind september)

Scholen buiten Brussel: Scholen binnen Brussel:

 Digitaal alternatief? Maximaal digitaal!

 We streven naar zo weinig mogelijk
verschillende scholen en klasgroepen per dag.

 Fysiek overleg mag.

 Max. 1 school per dag 
voor fysieke ondersteuning.

 Elk overleg gaat digitaal door
 Coaches mogen niet fysiek 

mee naar de werkvloer.

We wensen jullie 
een heel fijn schooljaar toe!


