
 
 

 
 
 
 
 

 
Geachte directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en 
geïnteresseerde 
 
Corona  

  
Het zijn verwarrende tijden. Dat een virus zo ontwrichtend zou kunnen inwerken op ons 
regulier dagdagelijks doen en laten, hadden we enkele maanden terug niet kunnen 
vermoeden en durven voorspellen. Ook wij zijn op zoek naar andere werkpraktijken om toch 
een deel van onze dienstverlening in de meest optimale omstandigheden verder te laten 
verlopen.  
Laten we in “contact” blijven, maar op een bijzondere, andere wijze met extra zorg voor onze 
cliënten, partners en onze eigen medewerkers.  
 
Els De Brabandere, directeur administratie, financiën en logistiek, eindredacteur  
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 LEERLINGBEGELEIDING 

  

1. CLB en corona 

 

In kader van het noodplan corona willen we je volgende informatie doorgeven: 
 Het onthaal van het Vrij CLB Trikant is enkel telefonisch bereikbaar t.e.m. 5 april elke 

werkdag vanaf 8.30u tot 12.00u. Onze medewerkers blijven echter rechtstreeks 
telefonisch en online bereikbaar tijdens de openingsuren van het centrum. 

 Via de website vind je de nodige contactgegevens terug. 
 De systematische contacten én vaccinaties worden geschrapt vanaf maandag 16 

maart tot (minstens) na de paasvakantie, aangezien alle leerlingen vanaf maandag niet 
op school aanwezig kunnen zijn. 

 De geplande systematische contactmomenten eerste kleuters op het centrum met de 
ouders gaan niet door, dit al zeker t.e.m. 5 april. Dit hoeft niet gecommuniceerd te 
worden vanuit de scholen naar de ouders. Op vraag van onze koepelorganisatie wordt 
er vooralsnog geen verdere planning opgemaakt. 

 Vanuit CLB wensen we een speciale oproep te doen ten aanzien van onze scholen om  
waakzaam te blijven voor onze kwetsbare doelgroepen, bv. leerlingen buitengewoon 
onderwijs, leerlingen in kwetsbare thuissituatie. Gelieve hierover samen met jouw CLB-
medewerker in overleg goede afspraken te maken naar opvolging toe. 

 Wanneer de noodzaak zich voordoet kunnen er nieuwe of bijkomende richtlijnen 
worden opgesteld. 

Heb je verdere vragen hieromtrent, dan kan jij steeds bij één van de vestigingsdirecteurs 
terecht:  

 @Tielt: Els De Brabandere 

 @Roeselare: Jan Marrannes 

 @Izegem: Kris Supply 

Nieuwsbrief Vrij CLB Trikant 

Schooljaar 2019-2020, nr. 4 

maart 2019 

http://www.clbtrikant.be/


2 
 

  

2. CLBch@t 

 

 
CLB zet in op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis 
  
Ondanks de opschorting van de lessen, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
gegarandeerd bereikbaar, maar er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de 
CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen 
en ouders. Vorige week nam het aantal gesprekken over corona op de chat exponentieel 
toe. 
  
Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen 
beantwoorden rond allerlei andere thema’s. Alle vragen over het welbevinden en de 
gezondheid van leerlingen worden onthaald en beluisterd, alsook vragen over de 
onderwijsloopbaan en het leren & studeren. Daarom werd besloten om alvast deze week de 
chatpermanentie met 40% uit te breiden.  
Tijdens de openingsuren zullen telkens 6 tot 7 chatmedewerkers beschikbaar zijn om vragen 
te beantwoorden en ondersteuning te bieden. 
  
Leerlingen en ouders kunnen op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag van 14u-21u.  Soms is er een wachtrij, maar in vergelijking met andere 
organisatoren van chathulp valt dit erg goed mee. De site is geschikt voor mobiel, tablet en 
pc. 
 

*** We vragen aan alle scholen om deze informatie via het elektronisch 
leerlingenplatform actief te delen met leerlingen & ouders. ***  Alvast dank!  

 
Els De Brabandere, directeur administratie, financiën en logistiek 
  

  

3. CLB-zelfportret 

 

 
Voor wie meer informatie wenst over het Vrij CLB Trikant kun je, naast het CLB belicht, dit 
uitvoerig nalezen in dit CLB-zelfportret. Kan interessant zijn voor nieuwe medewerkers binnen 
je organisatie. 
 
Kris Supply, algemeen directeur 
 
  

  

4. Samenwerkingsafspraken school-CLB 

 

 

Iedere school dient, als één van de erkenningsvoorwaarden, een samenwerkingscontract af 
te sluiten met een CLB. We zijn blij te kunnen aankondigen dat alle scholen uit ons CLB-
werkgebied ook naar volgend schooljaar toe opnieuw een samenwerkingsengagement willen 
aangaan.  
Samenwerkingsafspraken zijn opzegbaar voor 31 december van het lopende schooljaar. In 
het licht van de nieuwe samenwerkingsafspraken werden er vanuit de verschillende 
onderwijskoepels sjablonen of modellen ontwikkeld om deze samenwerkingsafspraken vorm 
te geven.  
Conform de richtlijnen in het nieuwe Decreet Leerlingenbegeleiding, zijn de scholen voortaan 
aan zet om de regie hiervan in handen te nemen.  

http://clbchat.be/
https://www.vrijclb.be/images/Folders/Trikant_belicht.pdf
https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/CLB_zelfportret.pdf
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Voor onze  CLB- medewerkers, die op uitnodiging van de school, in gesprek zullen gaan met 
hun scholen met oog op het maken van deze samenwerkingsafspraken, zijn wij van plan een 
checklist op te maken met een oplijsting van belangrijke (samen)werkingsinhouden die een 
aanvulling kunnen zijn bij dit sjabloon.  
 
We zullen - voorafgaand aan het gesprek over de samenwerkingsovereenkomst - elke 
school onze checklist bezorgen. Zo is de school al op voorhand op de hoogte van de 
aspecten die we als CLB graag in de samenwerkingsovereenkomst aanvullend willen laten 
opnemen. 
 CLB-Chat 

Kris Supply, algemeen directeur 
 
  

5. Leerstoornissen en hoger onderwijs 

 

 
Om faciliteiten te krijgen in hoger onderwijs omwille van een leerstoornis, is er een valide 
onderzoeksverslag vereist. Dit omhelst een uitgebreide attesteringsbundel waarin de 3 
criteria m.b.t. leerstoornis duidelijk afgetoetst worden. Leerlingen/ouders kloppen bij ons aan 
om die attesteringsbundel in te vullen. 
De huidige afspraak binnen CLB is dat we geen bijkomend onderzoek doen maar dat we het 
hoger onderwijs aanreiken wat we terugvinden in CLB- dossier. Die info is echter meestal 
ontoereikend. Dit betekent dat een aantal leerlingen bij de overstap naar hoger onderwijs 
opnieuw een diagnostisch traject moeten doorlopen wat onnodig veel tijd en geld kost. 
Zowel de basisscholen als de secundaire scholen passen het M-decreet al goed toe 
(verhoogde zorg waar nodig). Er worden dus heel vaak redicodis-maatregelen toegepast 
zonder dat er sprake is van een label. We willen dat verder aanmoedigen.  
 
Binnen het hoger onderwijs verwacht men helaas wel nog vaak een label. Vanuit het CLB-
netwerk zijn hierover onderhandelingen lopende, maar we verwachten hier op korte termijn 
nog geen oplossing voor.  
 
In de tussentijd proberen we de leerlingendossiers van àlle leerlingen die redicodis-
maatregelen krijgen omwille van ernstige leerproblemen te stofferen.  
 
De scholen stimuleren om: 

- Bij de leerlingen uit 6de leerjaar de BASO-fiche goed in te vullen (o.a. met LVS-
gegevens,…). Voor leerlingen met ernstige leerproblemen zijn LVS-gegevens van de 
volledige schoolloopbaan van belang (en niet enkel deze van de laatste 3 jaar). 

- Leerlingen met ernstige leerproblematieken onder de aandacht brengen bij het MDO 
van problematische kiezers. 

- Relevante info vanuit basisonderwijs en secundair onderwijs mee te geven aan 
leerling/ouders (bv. begeleidingsplannen enz..). 

- Ouders te adviseren om alle mogelijke verslaggeving m.b.t. leerprobleem/stoornis 
goed bij te houden (bv verslag logo,…). 

 
Scholen die hierover nog vragen hebben, kunnen hiervoor bij hun CLB-contactpersoon 
terecht.  
 
Mieke Cappon en Leen Vandeputte, ankers psychopedagogische discipline (SO en BaO) 
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6. Lekker gezond 

 

 
Hapklaar educatief pakket 

Jong geleerd, is oud gedaan. Je kan leerlingen dus niet vroeg genoeg tonen 
wat een gezond, evenwichtig voedingspatroon is.  
Hoe en waarmee? Daar heeft “Oog voor Lekkers” een hapklaar antwoord op: 
een educatief pakket dat zijn naam niet heeft gestolen.  

 
‘Lekker Gezond!’ reikt je kant-en-klare materialen aan om leerlingen vertrouwd te maken met 
de voedingsdriehoek én staat boordevol leuke lessuggesties, interactieve oefeningen en 
werkblaadjes. Een prima hulp dus om gezonde(re) keuzes te maken. 
En het is helemaal gratis! 
 
Ann Dewyspelaere, anker preventieve gezondheidszorg 
 
 
  

7. Inspiratiebundel vanuit Lokaal Gezondheidsoverleg in tijden van corona 

 

 
Nu kinderen, volwassenen, ouderen gedwongen worden veel tijd thuis door te brengen, 
moeten we blijvend aandacht hebben voor een goede gezondheid.  
Laten we meer dan ooit de mensen verrijken met gezonde tips.   
In dit document vind je, ter inspiratie, aanbevelingen of gezonde tips. 
 
Bron: LOGO, Midden West-Vlaanderen 
 
 

 

 
 

https://vclb-koepel.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=d1a5bd421e&e=266a5f33bb
https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/Inspiratiebundel_gezondheid__in_tijden_van_Corona.pdf

