
 

  
 
 
 
 
 
 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 
 
Middenin hedendaagse hectische tijden stuur ik jullie toch een extra nieuwsbrief, gezien het 
dringende karakter ervan. Onze externe nieuwsbrief blijft nu eenmaal ons enige info-en 
communicatiekanaal om de 110 scholen uit ons CLB-werkgebied zo snel mogelijk te 
bereiken. Aangezien we er telkenmale de belangrijkste afspraken en CLB-ontwikkelingen in 
opnemen die van belang zijn voor onze wederzijdse samenwerking, raden we met aandrang 
aan om de nieuwsbrieven grondig te lezen en te verspreiden onder jullie onderwijspersoneel.  
Alle nieuwsbrieven blijven raadpleegbaar op onze website. 
 

Kris Supply, algemeen directeur 
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1. COVID-19: CONTACTONDERZOEK WERKING CLB 

 

 

Het aantal aanmeldingen voor contactonderzoeken bij positief besmette leerlingen en 
leerkrachten stijgt exponentieel binnen ons werkingsgebied. 
Ondertussen werden we genoodzaakt om onze (medische) werking opnieuw te 
optimaliseren om de grote toevloed aan aanmeldingen in goede banen te leiden.  
 
Volgende afspraken werden gemaakt om alles voor iedereen haalbaar te houden: 

- Aanmelding van een positieve leerling of leerkracht tijdens de openingsuren gebeurt 
via het algemeen nummer van uw CLB-vestiging 

o @Tielt: 051.42.66.42 
o @Roeselare: 051.25.97.00 
o @Izegem: 051.30.13.61 

- Aanmelding van een positieve leerling of leerkracht na 17u tijdens de werkdagen 
gebeurt via het nummer van de vestigingsdirecteur, die de dispatching doet 

o Kris Supply (vestigingsdirecteur Izegem) 0473.83.46.26 
o Els De Brabandere (vestigingsdirecteur Tielt) 0473.18.51.03 
o Jan Marrannes (vestigingsdirecteur Roeselare) 0477.76.13.72 

- Aanmelding van een positieve leerling of leerkracht in het weekend gebeurt voor    

 vestigingen Izegem en Roeselare via het nummer van Kris Supply, 
0473.83.46.26 of Jan Marrannes 0477.76.13.72 
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 voor de vestiging Tielt via het nummer van Els De Brabandere, 
0473.18.51.03. 

 

- Wij werken als CLB achterliggend met een permanentie van een vast team van 
contacttracers (artsen en verpleegkundigen), aangevuld na de kantooruren met 
medewerkers uit andere disciplines voor de piekmomenten.  

- Dit team werkt in twee shifts: een werkweek shift en een avond- en weekend shift, 
waar de medewerkers elkaar in afwisselen. 

- We willen benadrukken dat artsen en verpleegkundigen die niet van 
permanentie zijn niet kunnen worden opgebeld.  

 
  

2. WIJZIGINGEN PLANNING SYSTEMATISCHE CONTACTMOMENTEN EN VACCINATIES 
 

- De systematische contactmomenten in 1ste KO, 1ste lj, 4de lj en 6de lj (zowel op school 
als op CLB) worden vanaf dinsdag 20 oktober afgelast minimaal tot eind 
herfstvakantie. Vaccinaties 5de lj blijven doorgaan alsook de vaccinaties en het 
systematisch contactmoment 3de secundair onderwijs. 

- Deze afspraken zijn van toepassing minimaal tot en met het einde van de 
herfstvakantie. Er volgt sowieso een nieuwe communicatie voor de afspraken 
die gelden na de herfstvakantie. 

 
  

3. COVID-19: CIJFERS 

 

 

Op Trikantniveau deden we de voorbije 7 weken contacttracings voor inmiddels 162 COVID 
positief besmette personen. Eén contacttracing kan oplopen van minimaal 3/5-tal 
contactnames tot (tot nu toe) +/- 100 contacten voor 1 besmette leerling of leerkracht. 
 

 TIELT ROESELARE IZEGEM Totaal   

 lln lkr lln lkr lln lkr lln lkr Totaal 

 BaO SO BaO SO BaO SO BaO SO BaO SO BaO SO BaO SO BaO SO lln lkr 

Week 1 (31/08) 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 

week 2 (7/09) 1 0 1 1 0 3 0 0 0 2 1 0 1 5 2 1 6 3 

week 3 (14/09) 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 4 1 0 6 1 

week 4 (21/09) 0 0 0 0 11 5 4 0 0 1 0 0 11 6 4 0 17 4 

week 5 (28/09) 0 0 0 0 2 5 4 0 0 4 0 0 2 9 4 0 11 4 

week 6 (5/10) 0 1 0 1 8 13 7 3 1 2 1 1 9 16 8 5 25 13 

week 7 (12/10) 4 14 5 2 8 15 3 7 2 4 3 2 14 33 11 11 47 22 

Totalen 5 18 6 4 30 45 19 10 4 13 5 3 39 76 30 17 115 47 

 
Gedurende de voorbije zeven weken zijn in werkingsgebied Trikant 115 leerlingen positief 
getest voor COVID-19, dit is 0.35% van onze totale populatie.  
Uit de cijfers blijkt een gestage exponentiele groei van het aantal besmettingen in de 
schoolpopulatie.  De exponentiële curve zet zich ook deze week in onze schoolpopulatie 
opvallend door. Ook in de verhouding ten opzichte van het West-Vlaams en Vlaams 
gemiddelde zien we een sterkere gemiddelde stijging. 
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4. COVID-19: PREVENTIEVE MAATREGELEN  

 

 
- We willen er nogmaals op wijzen dat kinderen van ouders, waarvan de school weet 

dat zij positief getest zijn, geen school kunnen lopen en ook in thuisisolatie moeten 
(dit advies zou hen gegeven moeten zijn door de huisarts en/of door het Covid-19-
callcenter). Aangezien wij de contacttracing van deze ouders niet hebben gedaan, 
zouden deze leerlingen wel eens door de mazen van het net kunnen vallen, maar we 
roepen de schooldirecties op om hier zeer alert voor te willen zijn! 

- Voortgaand op deze actuele cijfers, willen we nogmaals - naast de prioritaire 
gezondheidsdoelstellingen – ook het noodzakelijke belang benadrukken om vooral 
preventieve maatregelen te willen nemen op schoolniveau, ongeacht de 
kleurencodes: 

o Hoe meer bubbels er worden vermengd, hoe problematischer de quarantaine-
maatregelen kunnen zijn ingeval van een positief besmette leerling en/of 
leerkracht.  

o Hoe meer de bubbels worden gerespecteerd en de voorgeschreven 
maatregelen opgevolgd (ondermeer gebruik mondmaskers ook door de 
leerkrachten in BaO), hoe minder drastische  quarantainemaatregelen er 
genomen dienen te worden, wat we met ons allen zoveel mogelijk proberen te 
vermijden.  

- Preventie dient - in het belang van alle onderwijspersoneel, leerlingen en  hun 
familieleden - ruimer te worden opgevat dan het louter uitvoeren van de pandemie-
kleurencodes die binnen onderwijs gelden. 

 
 

  

5. COVID-19: CONTACTONDERZOEK BIJ LEERKRACHTEN 

 

 

In overleg tussen de CLB’s met de arbeidsgeneeskundige diensten werd afgesproken dat 
vanaf maandag 19 oktober de contacttracings van hoogrisicocontacten van een besmette 
leerkracht zouden gebeuren door de arbeidsgeneeskundige dienst van de school.  
Concreet betekende dit dat: 

- CLB het eerste contact met de leerkracht bleef doen en zijn of haar contacttracing-
gegevens tegenover leerlingen en leerkrachten op school in kaart zou brengen.  

0

10

20

30

40

50

Week 1
(31/08)

week 2
(7/09)

week 3
(14/09)

week 4
(21/09)

week 5
(28/09)

week 6
(5/10)

week 7
(12/10)

Aantal besmettingen werkingsgebied 
Vrij CLB Trikant

lln lkr



4 
 

- Deze gegevens dan overgemaakt zouden worden aan de directeur van de school 
waar de leerkracht werkt.  

- De schooldirecteur  daarna zorgde voor het doorgeven van de leerkrachtengegevens 
aan de arbeidsgeneeskundige dienst. 

Vanaf maandag 19 oktober zou de nieuwe regeling ingaan. 

Vandaag, 20 oktober 2020, ontvingen we via de VCLB-nieuwsbrief onderstaande 

communicatie: 

 Arbeidsgeneeskundige diensten komen terug op gemaakte afspraken 

In de extra nieuwsbrief van 14 oktober meldden we jullie dat er een afspraak was gemaakt met 

de arbeidsgeneeskundige diensten dat zij vanaf gisteren, maandag 19 oktober, een grotere rol 

zouden opnemen in de contact tracing voor besmette leerkrachten. Na het in kaart brengen van 

eventuele hoog- en laagrisicocontacten door CLB zouden zij de nodige verdere stappen zetten. 

 

De arbeidsgeneeskundige diensten zijn sindsdien echter teruggekomen op de gemaakte 

afspraken en hebben laten weten de registratie van de indexpatienten en de risicocontacten niet 

op zich te willen nemen. Vrij CLB Netwerk betreurt deze gang van zaken en blijft daarom verder 

in overleg om hier een oplossing voor te vinden. 

Wat betrekking tot de onderlinge samenwerking houden we ons voorlopig tot nader aan de 
voordien gemaakt afspraken. 

 

  

6. HERFSTVAKANTIE: OPENINGSUREN EN CT 

 

 

Het Vrij CLB Trikant blijft gans de herfstvakantie open op de drie vestigingen 
- voormiddag: vanaf 08.30u tot 12.00u  
- namiddag: vanaf 13.00u tot 17.00u, behalve op vrijdag open tot 16.00u 

 

In de herfstvakantie voorzien we geen contact tracing vanaf dinsdag 3 november tem 
zondag 8 november omdat de scholen tijdens de herfstvakantie gesloten zijn. 
 

 

  

7. INFORMATIEVERSTREKKING SCHARNIERMOMENTEN ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING 

 

 

Zoals elk jaar staan we als CLB opnieuw klaar om leerlingen en hun ouders wegwijs te 
maken in het (vernieuwde) onderwijslandschap en hun verdere studiekeuzetraject. 
  
We organiseren specifieke sessies informatievertrekking op de scharniermomenten: 

- Overstap basisonderwijs – secundair onderwijs 
- Overstap 1ste graad secundair onderwijs naar 2de graad secundair onderwijs 
- Overstap secundair onderwijs – hoger onderwijs/arbeidsmarkt 

  
Dit jaar zal er echter omwille van corona een andere aanpak gehanteerd worden. 

 Op de scholen waar klassikale infomomenten doorgaan, zal dit zoveel als mogelijk 
behouden blijven.  

https://vclb-koepel.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=edd7d29d98&e=c563b95039
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 Indien scholen hier echter willen van afwijken, bekijken we samen op welke manier 
dit kwaliteitsvol kan verlopen: via een webinar, ingesproken PowerPoint met daaraan 
gekoppeld een moment voor vragen via ch@tbox, …  

 Via onze website zal materiaal aangeboden worden voor leerlingen en ouders. 
 Wat de informatieverstrekking op ouderavonden betreft, beslisten we binnen CLB 

Trikant om dit jaar geen informatieavonden te organiseren of bij te wonen. (enkel voor 
ouderavonden binnen OKAN en Buitengewoon Onderwijs kan hiervan afgeweken 
worden). We zullen wel alles in het werk stellen om ouders via andere kanalen te 
informeren. 

  
We houden jullie verder op de hoogte over de verdere concrete uitwerking. 
 

 

  

8. AFSPRAKEN ROND GEMOTIVEERD VERSLAG 

 

 

We vernemen dat nog niet alle scholen voldoende geïnformeerd lijken te zijn i.v.m. het 
nieuwe BVR omtrent Gemotiveerde Verslagen.  
Vandaar nog eens een verwijzing naar de informatiebronnen die hiermee in verband van 
belang zijn (zie ook Schooldirect 1/9): 
o Voor de wijzigingen naar aanleiding van het BVR  i.k.v. gemotiveerde verslagen: 

o https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemotiveerd-verslag-administratieve-
vereenvoudiging  

o We willen hierbij ook nog eens verwijzen naar de omzendbrief 
ondersteuningsmodel waar duidelijk staat dat een HGD-traject noodzakelijk is (en 
dus ook blijft) én dat Ondersteuning van een leerling zich situeert op fase 2 van 
het zorgcontinuüm waar men in fase 0 en 1 alle nodige maatregelen 
voorafgaand moet hebben uitgeprobeerd. Hierin staat ook wat er concreet van 
de school wordt verwacht.  

o Omwille van de IRIS problemen wordt voorlopig vanuit het CLB een niet ondertekende 
digitale versie (.pdf) van het GV naar de school gemaild. Deze richtlijn geldt voorlopig tot 
en met het einde van de kerstvakantie (vanaf dan zou IRIS beter functioneren). De 
school bezorgt een digitale of papieren versie aan de ouders en de ondersteuners. 

 
 

  

9. IRIS PLATFORM 

 

 

We sluiten ook deze nieuwsbrief nogmaals af met communicatie omtrent het IRIS platform 
zelf. Voor alle duidelijkheid:  
- Het IRIS-platform is niet exclusief door het CLB ontwikkeld. Het is een product van de 

Vlaamse Overheid, ontwikkeld in samenspraak met de onderwijs- en CLB-koepels. 
- Als CLB hebben we zelf geen toegangsrechten tot het IRIS-platform. Dus hebben we 

geen kennis van de technische en inhoudelijke opmaak ervan. 
- Vanuit CLB dienen wij onze gemotiveerde verslagen te maken binnen ons CLB – 

leerlingenadministratie systeem Lars, die daarna automatisch naar het IRIS-platform 
wordt verstuurd. De (gemotiveerde) verslagen zijn zichtbaar en uitprintbaar voor de 
school waar de leerling ingeschreven is. 

- Scholen kunnen nu ook ondersteuners recht geven op het IRIS platform van hun school. 
De koppeling dient te gebeuren vanuit een aparte school.  
 

Ten gevolge van de vele technisch-inhoudelijke vragen omtrent dit overheidsplatform, duiden 
we nog even welke stappen nodig zijn in de scholen:  

 Stap 1. Gebruikersbeheer Mijn onderwijs: https://www.agodi.be/gebruikersbeheer-
korte-handleiding 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemotiveerd-verslag-administratieve-vereenvoudiging
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemotiveerd-verslag-administratieve-vereenvoudiging
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071
https://vclb-koepel.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=612d3372ec&e=c563b95039
https://vclb-koepel.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=612d3372ec&e=c563b95039
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 Stap 2. Beheerder van de school moet de rol 'IRIS-gebruiker' toekennen aan 
diegenen die die moeten hebben. Wie dat zijn bepaalt de school zelf, maar in elk 
geval is het advies om ondersteuners zelf ook toegang te geven. Hiervoor hebben ze 
rijksregisternummers van betrokkene(n) nodig. 

  Stap 3. Wie IRIS-rechten heeft kan inloggen:  
o via het IRIS-platform (https://iris-platform.be/#/paspoort/home), loginknop 

onderaan de pagina, aanmelden via eID of itsme of …; 
o via smartschool, broeckx of diplon (de andere systemen hebben nog geen 

koppeling met het IRIS-platform op dit moment). 
 Stap 4. Op het IRIS-platform kan je zoeken op geboortedatum en naam of via 

stamboeknummer , je krijgt geen 'lijst' van alle lln met een GV of V  
 
Meer informatie kun je terug vinden via volgende handleiding: https://iris-
platform.be/assets/docs/Toekennen_Rol_IRIS-gebruiker_stap_voor_stap.pdf 
 

 

  

10. AANWEZIGHEID VAN CLB OP KLASSENRADEN EN OUDERCONTACTEN 

 

 
Binnen de voortzetting van onze Trikant-fusie-operatie willen we onze werking op 
verschillende domeinen over de vestigingen heen stroomlijnen. 
 
We verlaten in alle regio’s de systematische aanwezigheid van CLB op de klassenraden. De 
CLB-medewerker zal niet meer systematisch aanwezig zijn op alle klassenraden, daar dit 
ook in lijn ligt met de visie en het kader van het zorgcontinuüm, waar CLB vooral in zorgfase 
2 aan zet is en wel een beroep kan doen op de klassenraad  (in samenspraak met de cel 
leerlingenbegeleiding en/of de zorgcel). 
Binnen de vraaggestuurde werking kan de CLB-medewerker dus wel nog op vraag 
aansluiten op een klassenraad, vb. wanneer met een welbepaalde leerling of groep van 
leerlingen een bepaald zorgtraject werd afgelegd. 
 
Wat de oudercontacten voor de Kerstvakantie betreft, willen we alvast meegeven dat we 
opnieuw in een avondpermanentie zullen voorzien op de verschillende vestigingen, ervan 
uitgaand dat de coronamaatregelen het dan zullen toelaten. 
 
Verdere info en richtlijnen worden hieromtrent nog later gecommuniceerd.  

https://vclb-koepel.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=e6990cb94d&e=c563b95039
https://vclb-koepel.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=3179f50182&e=c563b95039
https://vclb-koepel.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=3179f50182&e=c563b95039

