PRISMA+

Ondersteuningsnetwerk
Jij, wij en jouw toekomst

Een ondersteuningsnetwerk?
Wie, wat en waarom?

Krachtlijnen

Elke school kiest uiterlijk op 30 juni 2017
een ondersteuningsnetwerk .

• een ondersteuningsteam met expertise en ervaring

Prisma+ biedt een antwoord op alle zorgvragen. Zowel voor
type basisaanbod, 3, 9 of 7 spraak-en taalstoornis (verplicht
binnen een netwerk) als voor type 2, 4, 6 en 7 auditief.
Prisma+ staat open voor scholen uit alle netten.
Officiële scholen (OVSG, POV en GO!) sluiten zich tegen
januari 2018 aan bij hetzelfde regionale netwerk.

WAT WIJ BIEDEN?

• een multidisciplinaire aanpak: onderwijskundigen,
opvoedkundigen, kine, logo, psycholoog, psychiater, …
• samenwerking tussen scholen gewoon en buitengewoon
onderwijs, CLB, PBD en Welzijn
• ondersteuning op alle niveaus: kleuter, lager, secundair
onderwijs
✓
• begeleiding van gezinnen via welzijnsdiensten
WAAROM?
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• om onze leerlingen alle kansen te geven
• om leerkrachten en schoolteams te versterken op de klasvloer
• om praktische oplossingen aan te reiken voor concrete problemen
• om samen te werken aan inclusief onderwijs
• om hulp te bieden buiten en na de school
HOE?
• via kwaliteitsvolle diagnose een correct beeld krijgen
van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften
✓
✓
✓✓

Krachtlijnen
• vraaggestuurd en handelingsgericht
• werken op maat van leerling, leerkracht en schoolteam
• samen in co-creatie als evenwaardige partners
• flexibel inzetbaar op basis van reële noden
• met open en innovatieve geest
• reflecteren en evalueren van de gekozen aanpak

School
gewoon
onderwijs

Leerling
Welzijn

Meld dit voor 30 juni aan ondersteuningsnetwerken.agodi @
vlaanderen.be met het document ‘Melding van de samenwerking in het kader van de ondersteuning van leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften’. Je geeft aan:
• Met welke scholen je in het huidige schooljaar samenwerkt

Scholen
BuO

PBD

Kies jij als school voor Prisma+?

CLB

• Bij welk ondersteuningsnetwerk je aansluit met vermelding
van de contactschool.
Prisma+
BuSO Zonnebos
instellingsnummer: 027201-321
Moerstraat 50 • 2970 ’s-Gravenwezel
Contactpersoon: Machteld Aerts
tel: 03 680 12 50
e-mail: contactschool@prismaplus.be
Dit wordt bevestigd door de contactschool via het document
‘Melding van de samenstelling van een ondersteuningsnetwerk
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’.

Prisma+ is:

Contactpersonen

BuBaO Wilgenduin - Kalmthout
BuBaO Triolo - Brasschaat
BuBaO MPI Zonnebos - ’s-Gravenwezel
BuBaO MPI Zonnebos - Schilde
BuSO Zonnebos - Brasschaat
BuSO Zonnebos - Schoten
BuSO Zonnebos -’s-Gravenwezel

Hilde Swinnen
directeur BuBaO Triolo • Miksebaan 264
2930 Brasschaat • 03 633 25 70 • hswinnen@olo.be

Internaat BuBaO en BuSO - Schilde
Internaat BuBaO en BuSO -’ s-Gravenwezel
Internaat BuBaO en BuSO - Brasschaat
Internaat BaO en SO Hof Ten Bos - Brasschaat
Internaat met permanente openstelling IPO Zonnebos - ’s-Gravenwezel
TGO! De Spits - Antwerpen Linkeroever
TGO! Kapellen

Raf Fransen
directeur BuBaO Wilgenduin • Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout • 03 666 60 24 • directie@wilgenduin.be

Openluchtopvoeding vzw (OLO)
• Inclusieve kinderopvang: Brasschaat - Ekeren - Essen - Kapellen
• Ambulante en mobiele diagnostiek en oriëntatie (provinciaal)
• Huis van het kind Brasschaat - Zoersel - Mechelen
• Begeleiding en ondersteuning aan huis (provinciaal)
• Residentiële opvang in leef- en woongroepen (MFC)
• Dagondersteuning bij leertrajecten en schoolgaan
CLB Antwerpen
CLB Brasschaat
Pedagogische
begeleidingsdienst
Externe partners
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Machteld Aerts
directeur BuSO Zonnebos • Moerstraat 50 • 2970 ’s-Gravenwezel
03 680 12 50 • machteld.aerts@zonnebos.eu

