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Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde
De fysieke permanentie op het CLB is sinds mei terug op gestart. De systematische
contactmomenten staan zoveel mogelijk on hold. De vaccinatie tegen mazelen, bof en
rubella voor de leerlingen van het 5de leerjaar wordt nog dit schooljaar gerealiseerd. Met de
scholen wordt concreet afgesproken onder welke voorwaarden en modaliteiten. De
opdrachtenverdeling voor volgend schooljaar wordt via een aparte mail nog meegedeeld, dit
voor 10 juli. Het einde van een bijzonder schooljaar is stilletjes aan in zicht, schooljaar 20192020 zullen we ongetwijfeld niet vlug vergeten.
Els De Brabandere, directeur administratie, financiën en logistiek.
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1. CORONA
Contacttracing CLB
Contacteer bij sterk vermoeden van COVID-19 en/of een positieve test bij leerling of
medewerker van jullie school zo vlug mogelijk het CLB. De CLB artsen staan in voor de
contacttracing in de school, maar we kunnen jullie reeds al voor de uitslag van de test al
deels adviseren. Lees ook onze FAQ’s op onze website www.clbtrikant.be
Vaccinaties en contactmomenten
Voor sommige scholen zijn er nog een aantal medische contactmomenten en de
vaccinaties gepland (die omwille van lockdown uitgesteld werden).
In deze planning hebben we een goede afweging gemaakt tussen wat verantwoord en
noodzakelijk is versus wat haalbaar is - steeds rekening houdend met de veiligheid.
Onze medewerkers nemen persoonlijk contact op met elke school voor verdere afspraken.
Vaccinaties die dit jaar niet doorgaan, zullen volgend jaar plaatsvinden - ook al verhuist de
leerling naar andere klas of andere school.
Mochten de ouders bijkomende vragen hebben over vaccinaties of medische contacten
kunnen zij steeds contact opnemen met de verpleegkundige. W
Marijke Lootens, anker arts

2. LOGO

Vanuit Logo Midden-West-Vlaanderen werden twee nieuwsbrieven opgemaakt met enkele
interessante projecten die bruikbaar zijn in het kader van gezonde school.
De nieuwsbrief voor de secundaire scholen is hier te vinden, de nieuwsbrief voor de
basisscholen vind je hier.
Myriam Lamote, anker paramedisch werker

3. INSPIRATIELIJST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOOL - CLB

Vanaf 1 september 2020 worden jaarlijks afspraken vastgelegd tussen school en CLB via
een samenwerkingsovereenkomst (en dus niet langer meer via beleidscontracten en
bijzondere bepalingen/afsprakennota’s). Hierbij neemt de school het initiatief. Meerdere
scholen werkten reeds sjablonen uit voor deze samenwerkingsovereenkomst. Om de CLBmedewerkers hierbij te ondersteunen werd een inspiratielijst opgesteld met concrete items
die bij het gesprek over de samenwerking aan bod kunnen komen. We willen deze lijst ook
via deze nieuwsbrief aan de scholen bezorgen omdat dit ook voor de school helpend kan zijn
bij dit gesprek. De inspiratielijst vind je hier.
Jan Marrannes, directeur onderwijs

4. ATTESTEN TIJDENS HET BASISONDERWIJS

We zijn er ons van bewust dat de voorbije periode hectisch is geweest. Daarom willen we jullie
helpen om niet uit het oog te verliezen dat er voor sommige overgangen attesten nodig zijn
van jullie CLB-medewerker. We denken maar aan het attest van advies in het kader van een
vervroegde of verlate instap in het lager onderwijs of een attest voor verlenging van het lager
onderwijs. Ook adviezen in kader van revalidatie tijdens de lestijden voor leerplichtige
leerlingen wordt wel eens vergeten. Wie hier nu alert voor is, vermijdt stress als de verificateur
langskomt volgend schooljaar.
Voor wie graag nog eens een overzichtje heeft van de zaken waarvoor attestering nodig is,
verwijzen we naar onderwijskiezer.
We wensen jullie veel succes toe.
Leen Vandeputte, coördinator basisonderwijs

5. SAMEN TEGEN SCHOOLUITVAL

De website www.samentegenschooluitval-wvl.be staat sinds een tijdje online
Je vindt er onder andere algemene informatie over de problematiek van de
ongekwalificeerde uitstromen en haar doelgroep. Daarnaast vind je ook de
uitstroombegeleiding terug onder de vorm van een online tool, leidraden uitgewerkt op
interprovinciaal niveau, brochures om jongeren te informeren en verder op weg te helpen om
een kwalificatie te behalen.
Een handig hulpmiddel die scholen, hulpverleners maar ook jongeren zelf kan ondersteunen
om schooluitval tegen te gaan.
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Leen Neirynck, anker onderwijsloopbaanbegeleiding

6. OVERZITTEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Vanaf schooljaar 2020-2021 is er nieuwe regelgeving rond overzitten in het secundair
onderwijs. (geldig voor overzitten in gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs OV4)
Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat overzitten niet altijd in het belang is van een
optimale studieloopbaan.

Het is belangrijk om leerlingen en ouders hierover te informeren wanneer men denkt aan
overzitten. Het advies van het CLB dient te worden opgenomen in het leerlingendossier van
de school waar de leerling zich inschrijft.
We zullen dit advies aan ouders bezorgen na gesprek, die het op hun beurt bij
herinschrijving aan de school kunnen afleveren.
Leen Neirynck, anker onderwijsloopbaanbegeleiding

7. WEBSITE TRIKANT - ONDERWIJSLOOPBAAN

Op onze website https://www.vrijclb.be/vrij-clb-trikant/informatie-onderwijsloopbaan verwijzen
we graag even naar het luik onderwijsloopbaan.
Daar kan je ingesproken powerpoint-presentaties terugvinden, alsook instructiefiches om
jouw weg te vinden op onderwijskiezer.
Veel ouders en leerlingen zitten nog met vragen omtrent de verdere studiekeuze. Deze
informatie kan hen al een stukje op weg helpen.
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Daarnaast biedt de website www.onderwijskiezer.be een schat van informatie omtrent
verschillende opleidingen.
Ouders en leerlingen die nog specifieke vragen hebben, kunnen ook steeds terecht bij een
CLB-medewerker.
Leen Neirynck, anker onderwijsloopbaanbegeleiding
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”.
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