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1. Goedkeuring vorig verslag
Bij varia werd opnieuw gevraagd naar inzage van de verslagen van werkgroepen. Een lid stelt
de vraag in functie van het zich goed kunnen voorbereiden in functie van beslissingen nemen.
Momenteel zijn er geen lopende werkgroepen dus ook geen verslagen. Het verslag van
datawarehouse zal in de mate van het mogelijke op de site komen. In hoofdzaak wordt daar nu
uitgetest en is er dus geen echt verslag.
Er werd ook gevraagd op welke termijn de “hoe registreer ik,…. “ er zal zijn. We lopen daar
achterstand op maar volgende week wordt dit gepubliceerd ifv nascholing.
Ondertussen werd Caroline Devisschere voor 50% aangenomen in het LARS-project.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Kinddossier
Stand van zaken in het kinddossier. Er moet administratief nogal wat papieren ingevuld
worden. Er werd samen met Vitalink een dossier opgesteld ter voorbeeld. Document bestaat
uit een algemene overeenkomst die door alle 72 centra moeten ondertekend worden. Dan is
er bijlage 2 die enkel door de veiligheidsconsulenten per koepel moet ingevuld worden. Dus 4
exemplaren. Bijlage 3 mag ook door de koepels ingevuld worden maar moet ook door de 72
centra apart ondertekend worden.
Hilde stelt het volledige dossier samen maar doet dit stap per stap zo is het ook haalbaar in
Vitalink om het daar te verwerken.
Het kinddossier zal in LARS verschijnen onder 2 vormen.
De risicofactoren worden via XML ingelezen wat betekent dat indien er een aanwezigheid is
van risicofactoren deze onmiddellijk in LARS ingevuld zullen worden. De rest van het dossier
zal beschikbaar zijn in PDF formaat. Vanuit K&G hebben ze de keuze gemaakt om de
gegevens over kans armoede niet beschikbaar te stellen. Het document is ook raadpleegbaar
voor oa artsen,… en daar is dit niet relevant.
Indien er geen toestemming gegeven wordt door de ouders tot overdracht dan is er ook geen
dossier beschikbaar in LARS.
De ontwikkelkost is een eenmalige kost en dan is er nog de jaarlijkse onderhoudskost. Door
het manklopen van LARS vorig schooljaar is er een compensatie van € 14 750,30.voor de hele
sector. Het budget wordt voorzien in vermindering voor K&G of zal worden afgetrokken op de
factuur. De beslissing over de kostprijs moet besproken worden op niveau per koepel.
3. Adibib – Attest
Stuurgroep heeft beslist om dit op te nemen in LARS. Het attest zal kunnen gegenereerd
worden bij de keuze van functie en onderwerp:
Functie: geformaliseerd attest/advies
Onderwerp: 1.1.4 lezen en spelling > dyslexie of 1.1.5 rekenen > dyscalculie of 3.1.5
Psychomotoriek > DCD
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Hier zal men de keuze hebben om adibid te selecteren en het vervolgens aanduiden van een
aantal keuzes.
Er komt een opmerking of dit de databank niet gaat vervuilen op de functie van formalisering
om zomaar activiteiten te creëren die nodig zijn om dit attest te hebben.
Nog iemand heeft aan of het niet beter is te vertrekken vanuit vraag leerling en niet vanuit
nomenclatuur maar dat is eerder LARS 2020. In het huidige systeem moet het nu wel ergens
een plaats krijgen. Een ander lid haalt het handelingsgericht werken aan, dit attest zou moeten
uit een traject vloeien.

4. DWH
Het in productie brengen loopt serieus wat achterstand op. het uitzoeken vergt veel werk.
Vanuit de werkgroep willen we zoveel mogelijk zaken terug rechtzetten. Waar het fout liep is bij
de telling van de attesten BuO. De data werd mee veranderd aan de huidige fiche.
De rest van de ontwikkeling is mee maar het is wachten tot de zaken in orde zijn voor we
ermee naar productie kunnen. Dit is voorzien voor tijdens de kerstvakantie. Dus januari
opleveren.
Dit is nog maar eens de vraag om geen zaken aan te passen in een lopend schooljaar.
5. scope 2015-2016
Voorstel is om de evaluatie van de scope 2014-2015 terug te koppelen naar de achterban. Dit
kan gebeuren via een nieuwsbrief.
Opmerkingen in het voorstel van de nieuwe scope:
- punt 2 integratie verslag / gemotiveerd verslag: voorstel is om dit in LARS te integreren.
Welke werkgroep zal hiervoor samengesteld worden? Werkgroep om in eerste instantie te
brainstormen. Moet dit een volledig nieuwe werkgroep zijn of is de bestaande werkgroep
nomenclatuur goed? Voorstel is om met een frisse blik te kijken op,… (M-verslagen,..)
Stefan en Hilde plaatsen hierover iets op papier met de doelstellingen om zo duidelijk te
communiceren naar de provincies.
- bij punt 4 LARS 2020: voorstel om op de volgende stuurgroep enkel dit als agendapunt op te
nemen. We moeten durven nadenken over LARS in de toekomst.
Er is een bezorgdheid naar aanleiding van de audit. We kunnen geen processen uit LARS
halen. Mensen die beleidsvoerend zijn kunnen die zaken niet uit LARS halen.
Iemand merkt op dat er geen gelijke registratie is door de complexiteit, u instrument moet
bepalen wat je er kan uithalen.
6. Varia
Op de volgende stuurgroep slechts één agendapunt te plaatsen LARS 2020 dit op dinsdag 15
december.
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