
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht  
 
Komt er een einde aan onze corona “lockdown light”?  
De Nationale Veiligheidsraad besliste om de scholen gefaseerd te laten heropstarten op 
maandag 18 mei.  
In deze nieuwsbrief vind je onder meer informatie over hoe het Vrij CLB Trikant zijn activiteiten 
laat doorlopen en op welke ondersteuning jullie kunnen blijven rekenen. 
 
Els De Brabandere, directeur administratie, financiën en logistiek 
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NIEUWE WERKING LEERLINGBEGELEIDING 

  

1. UPDATE CLB- ACTIVITEITEN  

 

1.1. CLB- werking 
Vanuit het directieteam werd beslist om de vestigingen terug fysiek te openen op 
maandag 18 mei. De modaliteiten hoe we dit gaan organiseren worden in een volgende 
nieuwsbrief gecommuniceerd. 
Tot 18 mei blijft onze bereikbaarheid dezelfde: 

- Telefonische permanentie over de drie vestigingen vanaf 08.30u-12.00u en 
13.30u-17.00u. 

- Telewerk en zoveel mogelijk afstand houden, blijven de norm ook voor onze 
individuele medewerkers de eerstkomende periode.  

- Fysieke afspraken met cliënten (leerlingen en ouders), scholen en 
netwerkpartners voor adviesgesprekken, overleg, blijven plaatsvinden. Uiteraard 
met strikte opvolging van de voorgeschreven voorzorgmaatregelen.  

- Aangezien alle leerkrachten op school verplicht worden een mondmasker te 
dragen, gaan we dit ook in de scholen als CLB- medewerkers doen. 

- De kernteams (intern CLB-overleg rond casussen) blijven we wekelijks via online 
meeting doen, alsook het administratieve werk zal door onze medewerkers 
blijvend zoveel mogelijk van thuis uit gebeuren. 

 
1.2. Versterking van het schoolteam bij heropstart 

1.2.1. Risicoanalyse mentaal welzijn van leerlingen 
De psychosociale opvang, begeleiding van individuele leerlingen en 
consultatieve ondersteuning van leerkrachten worden blijvend opgenomen 
door onze contactpersonen en de trajectmedewerkers.  
Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van het mentaal welzijn en de 
psychologische impact van leerlingen in samenwerking met de school. 
De namen van onze medewerkers gelinkt aan jouw school, vind je terug op 
onze website. 
Vanuit de Vrije CLB West-Vlaanderen en de DPB werd een 
gemeenschappelijk document ontwikkeld rond psychosociale opvang en 
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ondersteuning van leerlingen met enkele aandachtspunten voor de heropstart 
van de scholen: deze tekst vind je via deze link.  

 
1.2.2. Risicoanalyse fysieke veiligheid scholen 

Voor de heropstart van de scholen wordt er vanuit de overheid opgedragen 
een risicoanalyse te maken. De scholen kregen hiertoe een draaiboek vanuit 
hun onderwijskoepel en richtlijnen vanuit departement onderwijs. Daarin staat 
vermeld dat ze hierin de ondersteuning van het CLB kunnen inroepen. We 
kregen deze vraag reeds vanuit een aantal scholengemeenschappen.  
Wat mag je hierin vanuit het CLB verwachten?  
o We zijn beschikbaar voor de scholen om advies te verlenen rond hun 

risicoanalyse en de te nemen voorzorgmaatregelen, maar het zijn de 
scholen die deze risicoanalyses dienen te maken en er de 
eindverantwoordelijkheid in dragen.  

o De adviezen en ondersteuning rond de lokale risico analyse fysieke 
veiligheid van de scholen worden voornamelijk geboden door onze 
paramedisch werkers en artsen.  

o Per vestiging is er hiervoor een hoofdverantwoordelijke aangesteld, die 
daarna de opdracht verder binnen de vestiging gaat dispatchen naar de 
(para-)medische discipline. 

 Voor Tielt: Myriam Lamote (myriam.lamote@clbtrikant.be)    
 Voor Izegem: Marijke Lootens (marijke.lootens@clbtrikant.be)    
 Voor Roeselare: Inge Vanmarcke 

(inge.vanmarcke@clbtrikant.be) / Ann Dewyspelaere  
(ann.dewyspelaere@clbtrikant.be)  

Hoe meer we deze ondersteuning kunnen bundelen op niveau van de 
scholengemeenschap, hoe beter, maar dit gebeurt best in overleg met de 
school en de scholengemeenschap. Meer info hiermee in verband is ook 
te vinden via volgende interessante linken: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-heropstart-lessen-thema-veiligheid 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-heropstart-lessen-thema-mensen 

 
Kris Supply, algemeen directeur 

NIEUWE WERKING LEERLINGBEGELEIDING 

 
  

2. TEKST VOOR OPNAME IN HET SCHOOLREGLEMENT 

 

 
In elk schoolreglement is plaats voorzien voor opname van informatie over de werking van het 
CLB. Enkele jaren geleden namen wij reeds het initiatief om zelf een tekst op te maken, als 
suggestie om op te nemen in het schoolreglement van jullie school.  
Deze tekst geven wij elk jaar een update, waarbij we rekening houden met een aantal 
ontwikkelingen die sinds vorig schooljaar nieuw zijn: zoals het systematisch contactmoment 
1ste kleuter met ouders op het CLB, het onthaal van anderstalige nieuwkomers, … 
Er zijn per vestiging afzonderlijke versies opgemaakt: één tekst voor het basisonderwijs , één 
tekst voor het buitengewoon basisonderwijs en één voor het secundair 
onderwijs/buitengewoon secundair onderwijs. De verschillende versies wijzen erop dat het 
aanbod van de systematische contactmomenten per onderwijsniveau anders is. 
Je kan al deze teksten downloaden van onze website om te integreren in jullie 
schoolreglement: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-trikant/schoolreglement-clb-trikant  

 

Kris Supply, algemeen directeur 
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3. COMMUNICATIE NAAR OUDERS  VAN 1STE KLEUTERS 

 

 
Naar aanleiding van de coronamaatregelen kunnen de systematische contactmomenten van 
het 1ste kleuter, samen met de ouder(s), op het CLB niet meer doorgaan dit schooljaar. 
Er zijn ongeveer 1/3 van alle 1ste kleuters samen met hun ouder(s) op Trikant niveau reeds 
langsgekomen.  
Voor de overige 2/3 vragen wij om deze brief te communiceren naar de ouders, door deze link 
te plaatsen binnen jullie online communicatie platform met de ouders of via jullie eigen website. 
Zie hier de link: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-trikant/1ste-kleuters  
 
Marijke Lootens, anker discipline arts 
 
 
COLOFON 
Zorgcoördinatoren, leerkrachten, leerlingenbegeleiding, die het wensen, kunnen de nieuwsbrief ook rechtstreeks 
en individueel ontvangen. Wil jij of iemand anders de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar 
info@clbtrikant.be, met als onderwerp: “abonnement nieuwsbrief”.  

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-trikant/1ste-kleuters
mailto:info@clbtrikant.be

