WETECH ACADEMY – Where our vision meets technology

FAQ Zorg
1. Kan ik contact opnemen met het zorgteam om bepaalde zaken te bespreken?
Alle ouders en leerlingen kunnen terecht bij het zorgteam. Om in contact te komen met de juiste
persoon die uw vragen kan beantwoorden, mailt u naar ellen.vanderstappen@wetech.be of belt u
naar 0485/22 84 89. Zij is onze zorgcoördinator en ze bekijkt dan wie uw vraag het beste kan
beantwoorden.

2. Welke documenten breng ik mee naar het definitief inschrijvingsmoment?
Het eindrapport en de Baso-fiche die bijna iedere basisschool aflevert, zijn waardevolle documenten.
Op die manier leren wij uw kind al een beetje kennen.
Indien uw kind beschikt over een ‘verslag’ of ‘gemotiveerd verslag’ dan brengt u dit ook het beste
mee. Op die manier kunnen wij snel overgaan tot het aanvragen van de ondersteuning.

3. Mijn kind beschikt over een ‘gemotiveerd verslag’, wat betekent dit?
Met een gemotiveerd verslag kan de school bijkomende ondersteuning aanvragen voor uw zoon of
dochter. Wij werken hiervoor samen met het ondersteuningsteam De Accolade (type 3, 9) en het
expertiseteam Enter4 (type 4).

4. Kan mijn kind ingeschreven worden met een ‘verslag’?
Ja, dat kan. Het M-decreet stelt dat elke leerling het recht heeft om ingeschreven te worden in het
algemeen onderwijs. Uw kind wordt dan ingeschreven onder ‘ontbindende voorwaarden’. Dit
betekent dat hij of zij alle kansen krijgt om in te stappen in het reguliere onderwijs. Binnen de 60
dagen zal een begeleidende klassenraad samen komen om de situatie te bekijken en advies
uitbrengen. Voor verdere informatie kan u terecht bij de zorgcoördinator.

5. Ik vind de overstap naar het secundaire onderwijs spannend voor mijn kind. Kan ik op
voorhand de school eens bezoeken en/of een gesprek hebben met iemand van het
zorgteam om mijn bezorgdheden te bespreken?
Wij begrijpen heel goed dat de overstap naar onze school een grote stap is waar veel ongerustheden
en vragen bij naar boven komen. We organiseren de mogelijkheid om onze school eens te komen
bekijken (voor data zie website).
Aarzel niet contact op te nemen, wij proberen zoveel mogelijk uitleg te geven en de vragen te
beantwoorden. Ook als uw kind school loopt bij ons is een nauwe samenwerking met jullie als ouders
voor ons erg belangrijk.
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