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Geachte mevrouw      
Geachte heer 
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1. Wie is wie? 
 
In deze h@llo stellen we je graag de collega’s begeleiders basisonderwijs van 
regio Antwerpen voor.  Ook het komende schooljaar staan zij voor je klaar. 
 
Hieronder vind je het overzicht van ankerbegeleiders en de 
scholengemeenschap(pen) waaraan ze verbonden zijn.  Een ankerbegeleider 
zorgt voor de eerste verbinding met onze begeleidingsdienst regio Antwerpen en 
met het grote netwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij/zij spreekt jullie 
aan, zoekt mee naar een passend aanbod voor je school, ondersteunt je bij 
vragen, verwijst door naar andere diensten of organisaties, ... kortom, de 
ankerbegeleider is je eerste aanspreekfiguur.  Maak er gebruik van! 
 
Bij minder schoolspecifieke materie kan je vanzelfsprekend ook terecht bij:  

Indien er een naamswijziging van je scholengemeenschap zou zijn in de 
toekomst dan graag een seintje aan begeleiding@dsko.be  
 
Voor het schooljaar 2020 – 2021 ziet de verdeling van de 
scholengemeenschappen er als volgt uit 

mailto:begeleiding@dsko.be


 



 
 
 
 
De identiteitstrajecten worden begeleid door:  

 
 
 
In regio Antwerpen zijn er drie ondersteuningsnetwerken. Onze begeleiders 
competentieontwikkeling zijn: 
 

 
 
Voor inspectie en begeleiding godsdienst kan je terecht bij: 
 

 
 



 
 
 
2. Reminder toelichting en aanvragen begeleidingstrajecten en 
nascholing                     
 
Misschien is onze vorige h@llo in de veelheid van info wel verloren gegaan. 
Misschien zit hij nu ergens onderaan in je mailbox.  
Misschien heb je gedacht: da's voor later.  
Wellicht was je toen met veel dringender zaken bezig.  
Daarom sturen we je nog eens het aanbod voor het komende schooljaar: onze 
begeleidingstrajecten en de nascholing. 
Als je graag hebt dat we je ondersteunen met alles wat we weten, kunnen, 
hebben en zijn, stel dan hier je vraag voor een traject. 
We zijn er.  
 
 
Alvast te noteren: 

− Directiecongres BaO: 17, 18 en 19 maart 2021 
 
 

Heb je graag dat je teamleden ‘H@llo’ rechtstreeks in hun mailbox 
ontvangen? Iedereen kan zichzelf inschrijven via onze website 

www.dsko.be → Begeleidingsdienst. 
Dank om hen hierop attent te maken. 

 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
namens  
Hildegard Meeusen 
Niveaucoördinator Bao 

Ria Van Huffel 
Regiodirecteur Antwerpen 

 

https://www.dsko.be/files/begeleiding/Basisonderwijs/Trajecten%20website.pdf
http://www.nascholing.be/
http://form.jotform.com/201052680270343
http://www.dsko.be/
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