
wat kan verwacht worden 
van de GON-begeleider ? hoe kunt u ons bereiken ? 

ter zee
(begeleiding in het secundair en hoger onderwijs)

M. Sabbestraat 8     8400 Oostende
059 70 34 68            gon@terzee.be

contacpersoon - GON - coördinator

Hilde Schramme
0498 91 75 09          hilde.schramme@terzee.be

de vloedlijn
(begeleiding in het kleuter & lager onderwijs)

M. Sabbestraat 2     8400 Oostende
059 50 74 90          gon@devloedlijn.be

contacpersoon - GON - coördinator

Caroline Petitjean
0492 33 99 52    caroline.petitjean@devloedlijn.be

clbGO! oostende
(Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

Hennepstraat 53      8400 Oostende
059 70 21 00          info@clbgo-oostende.be

(of het begeleidend CLB
van de school van uw zoon/dochter)

Er kan op 3 niveaus ondersteuning 
en begeleiding geboden worden :

op leerlingniveau

- schoolse vaardigheden
- leren leren
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- logopedische problemen
- motorische problemen
- begeleiding van ASS

op leerkracht- en schoolniveau

- ondersteunen van - en overleggen 
 met het schoolteam

op ouderniveau

- uitwisselen van informatie om de 
continuïteit tussen thuis en de 
school te verzekeren

- geven van advies i.v.m. de 
thuissituatie

sbso ter zee
voor begeleiding in het

secundair en hoger onderwijs

mpigo de vloedlijn
voor begeleiding in het

kleuter en lager onderwijs

GON
begeleiding

Geïntegreerd
ONderwijs

gewoon buitengewoon



wat is GON ? wie komt in aanmerking 
voor GON begeleiding 

door de vloedlijn of ter zee

hoe GON aanvragen ?

hoe verloopt de
GON begeleiding ?

Geïntegreerd ONderwijs
is een samenwerkingsverband 
tussen het gewoon en het 
buitengewoon onderwijs.

Via deze weg worden 
‘leerlingen met speciale noden 
binnen het regulier onderwijs’ 
ondersteund door bekwame 
vakspecialisten uit het 
buitengewoon onderwijs.

GON-begeleiding kan 
georganiseerd worden in 

het kleuter, 
het lager, 
het secundair en 
het hoger onderwijs.

Gedurende het kleuteronderwijs 
kan GON-begeleiding elk jaar 
ingericht worden. 

Binnen de andere 
onderwijsniveaus kan dit 
gedurende 2 al dan niet 
opeenvolgende schooljaren.

Om een aanvraag voor GON-begeleiding
te starten neemt u contact op met het 
begeleidend CLB van de huidige school 
van uw zoon/dochter.

Het CLB zal eerst bekijken wat er aan de 
hand is, welke hulp er nodig is, welke hulp 
al geboden is en met welk effect.
Het CLB gaat in overleg met de betrokken 
partijen na of de leerling voldoet aan alle 
voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor GON. Indien de aanvraag 
gerechtvaardigd is, zorgt het CLB voor de 
nodige documenten om GON te kunnen 
opstarten.

GON-begeleiding wordt het best 
aangevraagd in de maand juni van het 
voorafgaande schooljaar.
Tot midden september van het lopende 
schooljaar wordt door de scholen van het 
buitengewoon onderwijs de mogelijkheid 
voor GON-begeleiding onderzocht.

mpigo de vloedlijn
voor begeleiding in het

kleuter & lager onderwijs

sbso ter zee
voor begeleiding in het

secundair en hoger onderwijs

Tijdens de startvergadering wordt in 
overleg met het integratieteam het 
integratieplan opgesteld.
Hierin staat de hulpvraag van de leerling 
centraal.

In januari en juni evalueert het 
integratieteam de resultaten van de 
begeleiding.
Indien nodig wordt de begeleiding 
bijgestuurd of de hulpvraag aangepast.

Afhankelijk van de noodzaak is een 
bijkomend overleg steeds mogelijk !

Leerlingen met een motorische beperking

Leerlingen met een taalstoornis

Leerlingen met een diagnose 
 Autisme Spectrum Stoornis (ASS),
 de diagnose autismespectrumstoornis dient 
 vastgesteld te worden door een 
 kinderpsychiater, een psychiater, 
 een centrum voor ontwikkelingsstoornissen 
 (COS) of een referentiecentrum autisme)

Leerlingen met ernstige leer-,
        gedrags- en/of emotionele stoornissen
 (enkel indien deze leerling het voorafgaande 
 schooljaar minstens 9 maanden in het 
 buitengewoon onderwijs, type 3 of type 8
 les volgde)


