CORONAMAATREGEL: 1 hulplijn voor scholen en organisaties die zich zorgen maken om leerlingen tijdens
afstandsonderwijs
Scholen, CLB’s, ouders, organisaties maken zich zorgen om leerlingen die dreigen onder de radar te verdwijnen. Ze
worden niet of moeilijk bereikt, ze dreigen uit de boot te vallen, ze hebben maar weinig motivatie meer, ze worden
geconfronteerd met een moeilijke thuiscontext enz. Allemaal willen we hen met man en macht aan boord houden!
Veel organisaties bieden helpende handen, maar voor scholen is niet altijd duidelijk met welk soort vraag ze nu best
bij welke partner aankloppen.
Andere organisaties vangen signalen op maar weten niet bij welke partners ze kunnen aankloppen voor
ondersteuning op onderwijsvlak of waar ze de signalen kunnen melden.
Alleen samen kunnen we voor al deze kinderen en jongeren echt iets betekenen.
De Stad Mechelen bundelt daarom de krachten! Via 1 telefoonnummer (van het CMP) kan u antwoorden vinden.
Het Centraal Meldpunt (CMP) is een netoverschrijdend CLB-project (mede gefinancierd door de stad Mechelen) en
neemt een centrale rol op in de begeleiding van jongeren in een risicovolle situatie om (dreigende) schooluitval en
ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen. Stad Mechelen vroeg hen om hun werking in deze bijzondere tijden uit
te breiden. Zij zijn immers al een sterk expertisepunt met monitoringfunctie. Ze worden hiervoor bijgestaan door
NETSTERK, een project van Stad Mechelen.
Het CMP zet in op snel en flexibel extra bruggen bouwen rondom leerlingen:
- Scholen, CLB’s, welzijnspartners, jeugdwerk, … kunnen met hun bezorgdheden terecht, er wordt effectief
hulp gezocht voor de leerling in kwestie
- Verschillende partners (NAFT, J@M, Samenlevingsopbouw …) zetten mee hun schouders onder deze
werking. Zij kunnen door het CMP ingeschakeld worden om leerlingen en hun ouders te bereiken en te
ondersteunen.
Vanaf 11 mei is het CMP daarom dagelijks bereikbaar van 9 tot 12 u op dit nummer: 0474/94 84 03 en per mail via
info@cmpregiomechelen.be

Doet jouw organisatie ook mee?
We roepen jeugdwerk, welzijnsorganisaties, armoedeverenigingen, buurtorganisaties, … ook op om zich mee aan te
sluiten. We willen vragen om je eventuele aanbod (bereiken en ondersteunen van leerlingen) niet rechtstreeks
verder aan te bieden aan scholen maar om dit via het CMP aan te bieden.
We vragen alle organisaties ook om de vragen die ze rechtstreeks krijgen, de signalen die ze opvangen, te
communiceren met het CMP zodat we een overzicht kunnen behouden. Alleen zo kunnen we signalen bundelen.
PRAKTISCH
- Neem contact op met Sofie Geens (Netsterk) via 0471/56 47 33, sofie.geens@mechelen.be als je meer info
wil.
- Bezorg haar een lijstje van medewerkers die mee ingeschakeld kunnen worden (en hun telefoonnummer)
- Geef een kort overzicht van waarvoor je aanspreekbaar bent, eventueel ook werkingsgebied (bepaalde wijk)
en talenkennis
- Zorg voor transparante feedback naar school en meldpunt als je ingeschakeld wordt
- Houdt ons op de hoogte indien je rechtstreeks ingeschakeld wordt door een school of als je signalen opvangt

In return zorgen wij voor:
-

Duidelijke feedback indien je zelf een zorg deelt, we blijven als CMP/NETSTERK betrokken
Bundelen en aankaarten van alle signalen en structurele tendensen die ons in deze periode bereiken
Trachten te vermijden van gelijktijdig benadering van hetzelfde gezin met een identieke vraag
Schakelen tussen organisaties zodat steeds de partner met de juiste expertise de juiste hulp biedt of
complementair kan aansluiten
De garantie dat de school zelf ook al inspanningen deed om de leerling te bereiken

Weet je niet meteen wat jouw organisatie zou kunnen betekenen?
Als voorbeeld, vind je hieronder alvast een aanbodlijstje van de NAFT-partners. Misschien zijn er taken bij die jij ook
kan opnemen of waar je complementair aan kan werken? Maak het niet te groot, gewoon aanbellen bij een gezin in
jouw buurt kan al een groot verschil maken.
De positieve boodschap is er steeds een van gedeelde bezorgdheid en onderwijskansen!
NAFT, een naadloos flexibel traject, is er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke
redenen het onderwijs dreigen te verlaten. Vanaf volgende week kan het naft-aanbod flexibel ingezet worden voor
zowel het (buitengewoon)lager onderwijs als het (buitengewoon)secundair onderwijs. In onze regio gaat het om
Arktos, Profo en PrOS. Aangepast aanbod van de NAFT-partners:
-

-

-

Aanklampend werken en het (ondersteunen van de school in het) actief opzoeken van de leerling via diverse
communicatiekanalen op maat, outreachend aan de slag te gaan (bv. met stoepbezoeken, wandelbabbels,
…) om hen terug te laten “aanhaken”, te motiveren stappen te zetten (hoe klein ook).
De situatie met evt. hindernissen (zoals motivatie, context, logistieke zaken, dagstructuur, …) in kaart te
brengen en samen in overleg te werken naar oplossingen.
Waar nodig het netwerk rondom de leerling te activeren om een versterkende rol te spelen.
Een gepast aanbod te doen op vlak van studie-/huiswerkbegeleiding, taalondersteuning, leren leren (ifv
optimalisering van het leerklimaat, bv. dagstructuur, zelfkennis, inschakeling van steun, …)
Een afspraak te maken voor aanbod op locatie (face-to-face gesprek of gebruik maken van daar beschikbare
PC’s, printer en/ of een rustige werkplek) uiteraard met respect voor de geldende veiligheids- en
hygiënevoorschriften.
Een luisterend oor en concrete steun te bieden op vlak van welbevinden, inclusief het opvangen en
individueel begeleiden van leerlingen met stress-reacties (denk aan angst, onzekerheid, depressie, rouw, …).
Begeleiden van leerlingen en coachen van leerkrachten ifv de omgang met en opvolging van de gestelde
corona-gerelateerde voorwaarden.

