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Karlien verzorgt de algemene coördina�e van 

de vervolgschoolcoach-werking in Aalst.

053/73.92.57 of

karlien.vanimpe@priesterdaenscollege.be

 

Vrij Technisch Ins�tuut-Aalst 

Sinte Annalaan 99b

9300 Aalst

Karlien Van Impe      coördinator VSC-werking OKAN-Aalst

Voor wie? Ex-OKAN-leerlingen en hun ouders/voogden/begeleiders
Leerkrachten van vervolgscholen
Leerlingenbegeleiding en andere instan�es binnen
de vervolgschool
Direc�es vervolgscholen
CLB

EEN EX-OKAN-ER IN DE KLAS? 

WIJ HELPEN GRAAG!



Wie doet wat?

Anne-Mie Brebels      Socio-emo�onele ondersteuning

In het kader van socio-emo�onele ondersteuning 

en toezien op het welbevinden van de ex-OKAN-

leerlingen in hun vervolgschool, werkt Anne-Mie 

Brebels  individueel met de ex-OKAN-leerlingen,  

CLB-medewerker van de vervolgschool, ouders en 

voogden, leerlingbegeleiding en/of leerkrachten 

van de vervolgschool.

Anne-Mie biedt workshops en/of  informa�e op 

uw school aan rond de volgende thema's :

è Vluchtelingenproblema�ek 

è psycho-sociaal welzijn van vluchtelingen

è Wie is de OKAN-leerling?

U kan Anne-Mie steeds contacteren met uw vragen rond de opvang van de 

ex-OKAN-leerling en indien gewenst, kan zij concreet meewerken aan individuele 

noden. 

Anne-Mie Brebels, 053/73.92.19   of    annemie.brebels@priesterdaenscollege.be   

Ee�e Vonck       Taalbeleid en Doorstroming en Oriëntering

 Taalbeleid: Met al uw vragen rond taalbeleid, 

flexibele leertrajecten, evalua�e-beleid, NT2-

ondersteuning,… voor ex-OKAN-leerlingen kan u 

terecht bij Ee�e.  

Zij ondersteunt zowel leerkrachten met specifieke 

vragen rond didac�ek of vakinhoud als de taalcel 

op uw school. Zij woont eveneens klassenraden bij 

indien gewenst. Ee�e coördineert eveneens de 

individuele NT2-ondersteuning 

(gegeven door Yasmin Spaens) en gaat in overleg 

met de ALFA-leerkrachten.

NodO+ : Laura werkt in het kader van het NodO+-project 

(Nederlands op de Opleidingsvloer) voor de Centra Leren

en Werken. Laura verzorgt de warme overdracht van 

ex-OKAN-leerlingen naar beide centra : zij volgt het wel-

bevinden, de resultaten, het func�oneren,… van deze 

leerlingen in Deel�jds Onderwijs op, ondersteunt 

OKAN-leerlingen in de voorbereiding naar een studie-

keuze in CLW. Laura zet dit jaar sterk in op de oprich�ng

van een NodO+-werking : Nederlands op de Opleidings-

vloer. Laura werkt zowel individueel met ex-OKAN-

leerlingen in CLW als met leerkrachten, leerlingbegelei-

ding en direc�es. Daarnaast is zij ook een schakel tussen 

werkgevers en de ex-OKAN-leerling op de werkvloer 

inzake NT2.

FransPlus : Aangezien ex-OKAN-leerlingen vaak instromen in het vervolgonderwijs 
zonder kennis van het Frans, achten wij het ook noodzakelijk om vanuit de VSC 
voor deze problema�ek oog te hebben. Laura kan op vraag ingeschakeld worden 
voor extra lessen Frans voor ex-OKAN-leerlingen in hun vervolgschool.

Laura Van Der Meersch , 0471/ 98.10.40 of 

            laura.vandermeersch@priesterdaenscollege.be

Ee�e biedt uw school workshops en/of informa�e 

aan rond de volgende thema's :

è Flexibele leertrajecten voor ex-OKAN

è Hoe taalgele�erdheid verhogen ?

è Remediëringsmogelijkheden voor ex-OKAN

è Werken aan taalstrategieën

Doorstroming en oriëntering : In het kader van doorstroming en oriëntering van (ex-) 
OKAN-leerlingen begeleidt Ee�e ouders/ voogden en leerlingen in hun studiekeuze, 
schoolkeuze en verdere studieloopbaan. Ee�e bewaakt samen met de vervolg-scholen 
de resultaten van de leerlingen en staat ten dienste van de vervolgschool en de leerling 
en zijn ouders/voogd indien zich een heroriëntering aanbiedt. Ee�e begeleidt  bij her-
oriëntering eveneens de leerling en zijn ouders of voogd bij inschrijving in een nieuwe 
school/rich�ng. Indien nodig is er de mogelijkheid tot individuele begeleiding van 
leerlingen in de voorbereiding naar hun vervolgschool of in de vervolgschool 
betreffende studieplanning, leerstrategieën, …

Ee�e Vonck, 053/ 73.92.48    of                           ee�e.vonck@priesterdaenscollege.be

Laura Van Der Meersch         NodO+ en FransPlus  


