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Even vooraf…voor de mathematici onder de lezers. Mijn werkverdeling (50%
VCLB-koepel verantwoordelijk voor Buitengewoon Onderwijs; 30% PVOC) is
in onderstaande blog niet helemaal terug te vinden… maar dat wordt in de
loop van de weken die niet in deze blog zitten, wel gecompenseerd.

Maandag 20 februari
1e dag van de krokusvakantie.Vakantie? Ah nee…afgesproken
met de collega’s van het vormingscentrum om gezamenlijk de
‘oude’ website naar de nieuwe om te zetten…Maar oeps…
nog niet alles wat moest af zijn door de firma, is af. Waar
hebben we dat nog gehoord…:)
Behelpen met de modules die wel af zijn, zonder dat de
‘structuur’ al zichtbaar is. Springen…en zwemmen maar…
Voorbereiding nascholing 2012-2013 rond CHC (nieuwe
manier van kijken naar en onderzoeken van intelligentie)…
Wie verwacht wat? Wat kunnen en moeten we bieden?
Iedereen gelijk voor de wet of aanbod afstemmen op de vraag
(van de provincie? van een centrum? Van een medewerker?)…
niet altijd een makkelijke evenwichtsoefening.

Maandag 27 februari
Voormiddag wat voorbereidend werk voor het gesprek met
de collega’s regionale begeleiders ASS van VVKBuO rond de
ondersteuningsmatrix ASS. Een heel boeiende oefening moet
ik zeggen. Zou voor ons CLB’ers best wel interessant kunnen
zijn in functie van verwijzing naar scholen met ASS-expertise.

Dinsdag 21 februari
Opnieuw op weg naar Schaarbeek om verder te werken aan
de nieuwe website. Al vroeg uit de veren, want mijn jongste
spruit vond om 5u dat hij genoeg had geslapen…en dus voor
een keer al om 7u30 op de trein. Nog wat verslaggeving
afwerken (gelukkig niet zo veel volk op trein wegens vakantie). Tegen 9u15 in Schaarbeek…meteen beginnen en eens
een ganse dag ‘doorwerken’…een welkome afwisseling voor
het heen en weer lopen tussen vergaderingen, studiedagen,
commissies en werkgroepen,…Flink veel werk verzet. Al zeg
ik het zelf...hoe gaat dan ook weer…Eigen lof…(maar voor
een keer trek ik mij daar niets van aan)
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Donderdag 23 februari
Toch een beetje verlof nemen, deze namiddag terug aan de
slag…laatste voorbereiding aan de nascholing rond NAH in
samenwerking met SEN. Heel toffe collega’s ! Leuk om mee
samen te werken.
Vrijdag 24 februari
Afstemmen met de collega’s van SEN, GO!, Pulderbos en
Kinderrevalidatie UZ Gent rond de laatste puntjes op de i
voor de nascholing van volgende dinsdag…en oef…toch ook
nog een beetje verlof in de namiddag en het weekend in
’t vooruitzicht.
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Dinsdag 28 februari
Nascholing met SEN…benieuwd wat het gaat worden.
Nathalie (Pulderbos) en Nathalie (UZ Gent – revalidatie)
brengen een heel heldere uiteenzetting rond wat NAH voor
kinderen kan betekenen. Maar vooral…wat is de rol van CLB
in heel dit verhaal. Waar moeten we alert voor zijn? Wat
kunnen we voor deze leerlingen, hun ouders en scholen
betekenen? Inge (CLB GO!) geeft wat toelichting rond
ICF-CY en haar draaiboek voor chronisch zieke kinderen…
en daarna ‘oefenen’ geblazen. Aan de hand van een concrete
casus beperkingen en participatieproblemen in kaart brengen
én op zoek gaan naar de nodige aanpassingen om het voor de
leerling haalbaar en aangenamer te maken. Lukt ons dat? Waar
liggen de moeilijkheden? Hoe gaan we hiermee verder?
Woensdag 29 februari
In principe mijn vrije dag…maar deze week maak ik een
uitzondering. Een vergadering met de netcoördinatoren GON
en de auteurs van de netoverstijgende visietekst attestering
BuO en GON-advies. Te belangrijk om voor thuis te blijven…
en te overvolle agenda’s om een niet-woensdag te vinden. Een
constructief overleg. We zitten gelukkig op veel punten op
dezelfde lijn. De bezorgdheden van de GON-netcoördinatoren proberen we mee te nemen.Vooral rond de doelgroep
STOS moet iets gebeuren. We plannen een overleg onderwijs
– CLB waarbij we ook wetenschappers uitnodigen om ons te
helpen de knoop te ontwarren…
In de namiddag wat spelen met Caroline (die net een nieuwe
schommel heeft gekregen)…gelukkig wat mooi weer.
Donderdag 1 maart
VCLB-directiedag met Jo Van Deurzen.Veel wijzigingen de
laatste tijd en nog een paar op til. Impact op onderwijs en CLB
wordt niet altijd meegenomen – of wordt soms misschien te
weinig ingeschat? Blij om te horen dat de minister structureel
overleg met CLB wil installeren. We zijn toch wel een belangrijke partner op het snijvlak tussen onderwijs en welzijn. En we
zijn ook wel bereid om constructief mee te werken…uiteraard
liever op een moment dat er nog bij te sturen valt.
Vrijdag 2 maart
Eindelijk nog eens tijd voor mijn PVOC-opdracht. Afwerken
van verslaggeving, voorbereiding van de RPC die deze
namiddag doorgaat. Toch wel veel schrijnende dossiers die
oplossingen vragen. Daarin prioriteren is echt geen sinecure.
Maar wel nodig, gezien de plaatsen beperkt zijn. Daarna
weekend om de batterijen wat terug op te laden.
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Maandag 5 maart
PVOC-dag…maar wat nu…regen, sneeuw en grote file op de
E17. Terug naar huis rijden om op tijd te kunnen beginnen
werken of toch het verkeer trotseren en god-weet-wanneer
in Menen arriveren. Toch maar voor het eerste kiezen (in
overleg met mijn directeur uiteraard).
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Dinsdag 6 maart
Overleg met SEN rond een nascholing voor 2012 – 2013 rond
CVI. Ook vandaag weer een hele leuke samenwerking met
interessante collega’s vanuit UZ, thuisbegeleiding, onderwijs,…
Toch wel een meerwaarde om met zo veel verschillende
disciplines en sectoren samen naar dit verhaal te kijken.
Woensdag 7 maart
Geen vergaderingen deze week – of toch…vergadering IJH
deze namiddag…ah, nee, die was afgelast (oef…).
Donderdag 8 maart
Overleg op de Guimard (CSA) rond de ondersteuningsmatrix
en het zorgcontinuüm. Daarna een halve vrije dag voor een
bezoekje aan Kind en gezin…volgt onze jongste spruit de
juiste curves?
Vrijdag 9 maart
Vergadering verwijzersplatform – daarna naar Schaarbeek
voor overleg rond VAPH met ISC…wie ziet door het bos de
bomen nog? Of was het nu net omgekeerd?
Maandag 12 maart
Interne Staf op het vormingscentrum. Een greep uit de agenda :
nieuw decreet inschrijvingsrecht en DAM-decreet…wie
bedenkt dit toch allemaal? Maar vooral…wie ziet het
volledige plaatje nog?
Dinsdag 13 maart
Eindelijk wat tijd om zaken af te werken en wat administratie
af te handelen…
Woensdag 14 maart
Deze namiddag vergadering op de Vlor rond het DAM-decreet, morgennamiddag idem.

EHBA – Eerste Hulp Bij Afkortingen
PVOC : Provinciale Vormings- en Ondersteuningscel
CHC-model: Cattell-Horn-Carol model
NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel
SEN: Steunpunt Expertise Netwerken
ASS: Autismespectrumstoornis
VVKBuO: Vlaams Verbond voor Katholiek Buitengewoon
Onderwijs
ICF-CY: International Classifcation of Functioning – version
Children and Youth
GON: Geïntegreerd Onderwijs
STOS : Spraak- en Taalontwikkelingsstoornissen
RPC: Regionale Prioriteitencommissie
CVI: Cerebraal Visuele Inperking of Centrale Visuele Inperking
(naargelang de bronnen die je raadpleegt)
CSA: Centrale Stuurgroep Autisme
VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
ISC: Internetten SamenwerkingsCel
DAM: Decreet Dringende en Andere Maatregelen voor
leerlingen met specifieke noden

