
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 
 
Met herwonnen energie, na een verkwikkende zonnige vakantieperiode in bijzondere tijden, 
staan we aan de start van een nieuw schooljaar. En ook ditmaal belooft het schooljaar weer 
zeer bijzonder te zullen worden.  
Met oog op een zo goed mogelijke heropstart van het onderwijs voor alle leerlingen, verdient 
in september de schoolondersteunende rol als CLB onze prioritaire aandacht.  
Hiertoe helpen we onze medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden om de 
samenwerking bij de herstart van de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteraard 
gaan we dit blijvend doen met aandacht voor de genomen veiligheidsmaatregelen op school. 
De samenwerkingsmodaliteiten wijzigen op zich niet: de CLB-contactpersonen blijven jullie 
eerste aanspreekpunt voor problemen rond individuele leerlingen. M.b.t. ondersteuning 
inzake Covid-19-risico-analyse en te nemen maatregelen bij (vermoeden van) een 
besmetting, blijven de CLB-artsen uit ons RISK-team het eerste aanspreekpunt (zie de in 
mei verstuurde externe nieuwsbrief, die ook steeds terug te vinden blijft op onze website 
www.clbtrikant.be). 
We wensen jullie in ieder geval veel moed en de gewenste enthousiaste omkadering om dit 
nieuwe schooljaar voor zowel al onze leerlingen en in het bijzonder de meest kwetsbaren, 
als voor alle leerkrachten voldoende veilig, perspectiefbiedend en uitdagend te kunnen 
helpen maken. Ook uw CLB staat in ieder geval klaar om haar steentje hiertoe te helpen 
bijdragen. 

 

Kris Supply, algemeen directeur 
 

VOORAF 
Maandagvoormiddag 7 september vanaf 9u-12u is er een algemene 
personeelsvergadering met alle Trikantmedewerkers, waardoor het CLB enkel voor 
dringende zaken bereikbaar is op tel: 0473/18 51 03. 
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1. COVID-19 MAATREGELEN 

 

 
Twijfel je als schooldirectie of een leerling naar school kan komen? 
Bekijk de beslisbomen - ze helpen je om te bepalen of de leerling al dan niet naar school 
mag komen  

 Beslisboom voor kleuters 

 Beslisboom voor lager en secundair onderwijs 
 
Bij een sterk vermoeden van COVID-19 neemt de schooldirectie zo snel mogelijk contact 
met de ouders om de leerling te komen ophalen. 
 Hou afstand en vang de leerling in een afzonderlijke ruimte op.  
 Ontsmet het lokaal en het materiaal waarmee de leerling in aanraking kwam.  
 Verlucht de ruimte. 
 Breng de CLB arts op de hoogte. 
 
Is er een vermoeden dat ouders hun ziek kind toch naar de school sturen?  
Spreek de ouders aan over het feit dat je zieke kinderen in afzondering moet houden.  
Schakel bij hardnekkigheid en onbegrip zo nodig het CLB in. 
 
Het contactonderzoek door CLB wordt in principe enkel opgestart na een positief 
testresultaat bij een leerling.  

 CLB arts wordt op de hoogte gebracht door de contactopspoorders - CLB volgt haar 
stappenplan 

 CLB arts zal ter voorbereiding van dit contactonderzoek aan de school vragen om 
een lijst te maken van de personen met wie de leerling in contact kwam 
(standaardformulier) 

 CLB ondersteunt de school voor goede communicatie naar leerlingen en personeel 
over alle beslissingen met betrekking tot de infectieziekte (via oa. briefwisseling)  

 CLB arts doet de verdere opvolging en houdt de school op de hoogte. 

 Discretie blijft ten allen tijde belangrijk. 
De huisarts kan in afwachting van het testresultaat het contactonderzoek reeds laten 
opstarten via de CLB arts wanneer hij een sterk vermoeden van een besmetting heeft.  
 
De beslissing om de school (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte wordt 
genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid na overleg met de CLB-arts.  
Het team Infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts 
en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten.  
 
Wanneer een personeelslid besmet is, neemt de schooldirecteur (naast de CLB arts) 
ook contact met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling.  
 
We verwijzen graag naar de website van onderwijs (maatregelen en veel gestelde 
vragen):  
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-
scholen#26821450-3ca4-437f-aa76-506c0d45a791 
 
Alle vragen van onze scholen verzamelen we op onze website - COVID FAQ 

 
Myriam Lamote, anker paramedische discipline, Ann Dewyspelaere anker preventieve 
gezondheidszorg, Marijke Lootens anker arts 

  

https://www.vwvj.be/covid-19
https://www.vwvj.be/covid-19
https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/OPLIJSTING_CONTACTEN_BLANCO.docx
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#26821450-3ca4-437f-aa76-506c0d45a791
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#26821450-3ca4-437f-aa76-506c0d45a791
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2. COVID-19 TOESLAG VOOR GEZINNEN 

 

 
Begin juni maakte de Vlaamse Regering bekend dat ze kwetsbare gezinnen, die getroffen zijn 
door de coronacrisis, wil helpen. Vanaf 15 juni kan elk gezin dat een zekere inkomensdaling 
kent en een gezinsinkomen heeft dat onder de inkomensgrens van 2.213 euro per maand ligt, 
eenmalig een toeslag van 120 euro per kind aanvragen via hun uitbetaler Groeipakket. Deze 
COVID-19-toeslag is tijdelijk en wordt niet automatisch toegekend. Aanvragen zijn mogelijk 
tot en met 31/10/2020.  
Kom jij in contact met kwetsbare gezinnen?  
Help deze informatie dan mee verspreiden.  
Meer weten? Neem een kijkje op de website. 
 
Ellen Colpaert, anker sociale discipline 
 
  

3. COVID-19 TEAMS 

 

 
Binnen de zorgraad van de  Eerstelijnszone Midden West-Vlaanderen werd aan de CLB’s 
die binnen dit werkgebied actief zijn, gevraagd om de COVID-19-teams te helpen versterken.  
De opdracht van de COVID-19-teams is het beheersen van COVID-19-uitbraken, het 
solidariseren van het aanbod in de preventie van uitbraken en het sensibiliseren van de 
bevolking en zorgaanbieders. Meer info is te vinden via volgende link. 
Als COVID-19 team-afgevaardigde wordt van ons gevraagd:  
1. Om als contactpersoon binnen de regio te fungeren voor de sector CLB en onderwijs om 

de zaken helder te krijgen: wat zijn de afgesproken procedures? zijn er vragen vanuit de 
scholen? kunnen of moeten we vanuit het COVID-team advies meegeven via de CLB’s 
naar de scholen? enz….). Met andere woorden: zorgen voor communicatie in twee 
richtingen tussen het COVID-team en onderwijs.  

2. Om - in geval van regionale uitbraken- aan te sluiten bij de intersectorale afstemming 
naar aanpak toe: welke rol neemt huisarts op; ondersteuning bij clustertesten; is 
ondersteuning vanuit de sociale diensten nodig, zijn huisbezoekers nodig… + 
communicatie van en naar lokale besturen. 

Let wel: deze COVID-19-teams die op meer systematische wijze bijeenkomen, zijn niet 
hetzelfde als de lokale crisisteams die vanuit de lokale besturen ad hoc worden opgericht in 
geval van een lokale uitbraak. Op deze lokale crisisteams kan en zal zowel vanuit onderwijs 
als CLB een afvaardiging opgeroepen worden. 
Vanuit Vrij CLB Trikant zal Kris Supply, algemeen directeur, zetelen in het COVID 19 team 
van de zorgraad Midden WVL. Sofie Viaene, directeur van het CLB GO! Mandel en Leie, 
wordt er plaatsvervangend lid.  
Voor de zorgraad RITS die ook een groot deel van ons werkgebied behelst (regio Izegem – 
Ingelmunster – Tielt) werd de vraag nog niet gesteld. In dit geval zal er ook een 
afgevaardigde vanuit ons CLB worden voorzien. 
 
Kris Supply, algemeen directeur 
 
  

https://www.groeipakket.be/nl/COVID19
https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19-opdrachten-voor-de-zorgraden
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4. ONTMOETINGSDAGEN VOOR ONZE SCHOLEN - SAVE THE DATE 

 

 
Het Vrij CLB Trikant organiseert in het tweede trimester van dit schooljaar per vestiging enkele 
ontmoetingsdagen voor de directies van onze scholen, zorgcoördinatoren en/of 
leerlingenbegeleiders. Ook de coördinerende directies zijn er welkom. 
We geven jullie graag reeds de data door zodat jullie deze verder intern kunnen communiceren 
en deze in jullie  agenda vastleggen - de officiële uitnodiging met nog vast te leggen locaties 
volgen nog in een volgende nieuwsbrief. 
De inhoudelijk afgestemde sessies worden in groepen aangeboden per vestiging. 

 dinsdagvoormiddag 9 maart in RSL (BaO + BuBaO) 

 dinsdagnamiddag 9 maart in RSL (BaO + BuBaO) 

 donderdagvoormiddag 11 maart in RSL (SO) 
 

 dinsdagnamiddag 16 maart in IZG (SO) 

 donderdagnamiddag 25 maart IZG (BaO) 
 

 maandagvoormiddag 8 maart in TLT (BaO + BuBaO) 

 maandagvoormiddag 22 maart in TLT (SO + BuSO) 
 
Kris Supply, algemeen directeur 
 
 
  

5. PROJECT UPGRADE: VRIJE CLB’S WEST-VLAANDEREN HALEN VIA CLB TRIKANT 

PROJECTMIDDELEN BINNEN MET OOG OP ORGANISATIE VAN TRANSITIETRAJECTEN VOOR 

VROEGTIJDIGE SCHOOLVERLATERS BSO 

 

 
Vrij CLB Trikant is blij te kunnen aankondigen dat het voor twee schooljaren ESF-
projectmiddelen heeft kunnen binnenhalen voor een nieuw project ‘UpGrade’. 
Dit tweejarig, provinciaal en netoverstijgend georganiseerd project wil potentiële vroegtijdige 
schoolverlaters uit tweede en derde graad BSO ondersteunen via een intensieve, 
aanklampende uitstroombegeleiding en dit met oog op de ontwikkeling van hun verdere 
keuzecompetenties. Het eindperspectief is het verwerven van een kwalificatie via een warme 
overdracht naar opleiding en/of tewerkstelling toe en dit ondermeer in samenwerking met 
VDAB, de lokale besturen en het Huis van het Leren. Het project zet maximaal in op de 
bestaande reguliere samenwerking van scholen, CLB, diensten en voorzieningen rond deze 
doelgroep.  
Het project baseert zich in eerste instantie op de principes van de uitstroombegeleiding ‘De 
school verlaten zonder kwalificatie? laat je niet vangen!’. Deze uitstroombegeleiding werd 
uitgewerkt binnen het provinciaal samenwerkingsproject ‘Samen tegen schooluitval’, onder 
leiding van provinciaal coördinator Annick Steyt en dit om de Vlaamse doelstellingen om de 
ongekwalificeerde uitstroom te helpen indijken.   
Via dit project beogen we een extra tewerkstelling te creëren voor een drie – of viertal 
transitiecoaches (+- 1.5 FTE maatschappelijk werker en 0.5 master ). Deze transitiecoaches 
zullen op de ‘payrol’ van penhoudend CLB Trikant komen te staan, maar hun activiteiten 
zullen zich wel voor twee schooljaren toespitsen louter op de bestaande samenwerkingen 
van BSO-scholen en CLB overheen de ganse provincie West-Vlaanderen. De 
projectsubsidie wordt geraamd op 133 transitietrajecten in twee schooljaren.  
Meer info over dit project is te vinden via volgende link en zal verder worden 
gecommuniceerd met onze BSO- scholen. 
  

https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/Infofiche_project_op_website.pdf
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6. COGNITIEF STERK FUNCTIONERENDE LEERLINGEN, VOORBEELDSCHOLEN GEZOCHT ! 

 

4. MAILINGLIST NIEUWSBRIEF 

Ben je een school voor gewoon basis- of secundair onderwijs die extra inzet op de 
begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen? Een school die op dit vlak model 
zou kunnen staan voor andere scholen? Met een schoolbestuur dat bereid zou zijn om de 
eigen ervaring en expertise rond dit thema te delen en samen te werken met andere 
scholen? 
 
De Vlaamse minister voor onderwijs lanceerde  recent het project 'Voorbeeldscholen op het 
vlak van begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen'.  Inschrijven voor het 
project kan tot 27 september. Lees meer 
 
Jan Marrannes, directeur onderwijs 
 
 

  

7. CH@T-NIEUWS 

 

 
Tijdens de lockdown in de maanden maart, april en mei was er een significante stijging van 
het aantal chatgesprekken op de anonieme CLB-chat. We kunnen van een ruime 
verdubbeling spreken ten opzichte van de vorige jaren met telkens meer dan 1000 oproepen 
per maand. Om aan deze vraag te kunnen voldoen werd de chat bemanning en 
bereikbaarheid sterk uitgebreid. Ook tijdens de zomermaanden zette deze trend zich verder 
en werd de chat uitgebreid. Naast de leerlingen zagen we eveneens dat ouders vlotjes de 
weg vonden naar de CLB-chat in coronatijden met een aantal oproepen die 400% hoger lag 
dan vorig jaar. 
Naast de anonieme chat was er de mogelijkheid tot blended chatten of videobellen met 
leerlingen en ouders. Ook hier zagen we een enorme toename van de chatgesprekken en de 
videogesprekken.  
Vanaf 1 september starten de scholen in code geel en zal de chat weer op de normale 
chaturen beschikbaar zijn. De mogelijkheden tot blended chatten en videobellen blijven 
uiteraard bestaan en worden ingezet als waardevolle aanvulling op de reguliere contacten 
met leerlingen en ouders. 
 
Els De Brabandere, directeur administratie, financiën en logistiek 
 
 
  

8. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOOL - CLB 

 

 
Vanaf 1 september 2020 worden jaarlijks de afspraken tussen school en CLB vastgelegd in 
een samenwerkingsovereenkomst. De school neemt hiertoe het initiatief. Zoals reeds 
gemeld in onze vorige externe nieuwsbrief maakte CLB Trikant een inspiratielijst op om de 
CLB-medewerker te ondersteunen bij dit gesprek. We willen deze lijst via deze nieuwsbrief 
ook 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 
 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/projectoproep-voorbeeldscholen-voor-begeleiding-van-cognitief-sterk-functionerende-leerlingen
https://www.vrijclb.be/images/Scholen/Samenwerkingsovereenkomst/20200608_inspiratielijst_samenwerkingsovereenkomst_school_clb.pdf
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9. MAILINGLIST NIEUWSBRIEF 

 

 
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle scholen, naar hun algemeen mailadres, directies 
en zorgcoördinatoren. Uiteraard is onze abonneelijst niet volledig. Daarom vragen we om dit 
te communiceren aan het leerkrachten- en zorgteam. Hiervoor dienen ze enkel hun 
mailadres door te sturen naar info@clbtrikant.be met de melding om toegevoegd te worden 
aan de distributielijst voor onze externe nieuwsbrief. 
Onze nieuwsbrief verschijnt ook steeds op onze website - zie aparte pagina met overzicht 
van alle nieuwsbrieven.  
 
Els De Brabandere, directeur administratie, financiën en logistiek 
 

mailto:info@clbtrikant.be
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-trikant/externe-nieuwsbrieven

