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Even een korte nieuwsflash net voor het ingaan van de herfstvakantie. We willen meedelen
dat we als CLB de beslissing van de overheid om de herfstvakantie met twee dagen te
verlengen met opluchting hebben onthaald.
We hopen dat deze (structureel georganiseerde) quarantaine als reset de verspreiding van
het virus in de scholen zal helpen afremmen en dat we binnen deze time-out ook met zijn
allen zelf de batterijen zullen kunnen opladen.
We wensen jullie in ieder geval een deugddoende, veilige herfstvakantie toe!
Kris Supply, algemeen directeur
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1. COVID-19: CONTACTONDERZOEK WERKING CLB

Tijdens het herfstverlof blijft het CLB open en bereikbaar. Omwille van de vakantieperiode
zal er een beperktere bezetting aan medewerkers zijn.
Het voltallige team contacttracers van het CLB zal actief blijven tot en met dinsdag 3
november. Erna zal worden voorzien in een beperktere permanentiebezetting van één arts
en één paramedisch werker om vragen te kunnen onthalen en adviezen te formuleren aan
de scholen mocht dit nodig zijn.
Aangezien er geen in quarantainezettingen zullen moeten gebeuren wegens de vakantie zal
deze permanentie enkel worden voorzien tijdens de normale openingsuren van de CLBvestigingen en niet ’s avonds noch in het tweede weekend van de herfstvakantie. Ook de
CLB-directie zal vanaf woensdag 4/11 tem 11/11 hiervoor ‘s avonds en in het weekend niet
bereikbaar zijn.
Op maandag 9 november zal het CLB terug op reguliere basis operationeel zijn.
Voor de duidelijkheid en conform de richtlijnen in Schooldirect is er afgesproken dat CLB de
volledige contacttracing van leerlingen doet alsook de eerste inschatting LRC/HRC bij de
leerkrachten. De verdere maatregelen en beslissingen voor leerkrachten worden opgenomen
door de arbeidsgeneeskundige diensten van de school in samenspraak met de
schooldirectie.
Met oog op een vlotte procedure van aanmelden bij CLB voor contacttracing nog even
onderstaande herhaling van afspraken:

Gelieve niet rechtstreeks met de CT mensen contact te nemen. Hun telefoon en
bijgevolg ook zij zelf worden hierdoor te vaak overbelast.
Aanmelding van een positieve leerling of leerkracht tijdens de openingsuren gebeurt via
het algemeen nummer van uw CLB-vestiging
@Tielt: 051.42.66.42
@Roeselare: 051.25.97.00
@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 naar de CTonthaler van dienst
Kris Supply (vestigingsdirecteur Izegem) 0473.83.46.26
Els De Brabandere (vestigingsdirecteur Tielt) 0473.18.51.03
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
voor de vestiging Tielt via het nummer van Els De Brabandere, 0473.18.51.03.

2. COVID-19: INFOFICHES

Er werden ons inziens zeer interessante infofiches voor leerlingen/personeelsleden door
het LOGO Midden West-Vlaanderen geüpdatet.
Je kan ze hier terugvinden en downloaden om te verspreiden naar leerlingen /
personeelsleden:
- fiche ‘ik moet in quarantaine!’: ik word getest - wat nu?
- fiche ‘ben ik besmet?’: geeft de personen meer uitleg over wanneer ze wel of niet
getest worden, en als ze in quarantaine moeten, wat die quarantaine dan inhoudt.

3. COVID-19: CLB- PARTICIPATIE AAN LEERLINGENOVERLEG OP SCHOOL

Niettegenstaande de nieuwe COVID-overheidsmaatregelen vinden we als CLB het belangrijk
om als essentiële derde te kunnen blijven participeren aan het interne leerlingenoverleg
(MDO, zorgcel, …), ook als dit blijvend in vivo in de school wordt georganiseerd. De huidige
crisistijd, met mogelijk in de nabije toekomst van hogerhand opgelegd afstandsonderwijs,
noopt ons ertoe om extra alert te zijn voor signalen van leerlingen met intrapersoonlijke of in
gezinnen met intrafamiliaire problemen. Ook potentiële vroegtijdige schoolverlaters zouden
in deze tijden wel eens door de mazen van het kunnen glippen.
Een vroegtijdige signaal- en probleemdetectie bij deze leerlingen en gezinnen door de school
blijven van cruciaal belang om in onze samenwerking school- CLB voldoende snel en
proactief te kunnen handelen.

4. OPSTART PROJECT UPGRADE

Op 1 november gaat het provinciaal project UpGrade van start, waar wij als CLB Trikant
penhouder van zijn (zie eerdere nieuwsbrief). Eveline Vanneste wordt aangesteld als
transitiecoach voor de leerlingen die aangemeld worden vanuit de BSO-scholen van ons
CLB-werkgebied. Bij deze wijzen we er nogmaals op dat enkel het CLB-team van de school
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voor een transitietraject kan aanmelden naar het project UpGrade toe en dit nadat de
leerling- en probleemidentificatie door de school is gebeurd. Op 9 oktober vond aan de hand
van een Webinar een infomoment plaats voor alle BSO scholen uit de provincie rond dit
project. Wie de Webinar heeft gemist, kan alle inhoudelijke en procedurele info vinden via
volgende link.
Gezien het beperkt aantal trajecten (133 trajecten enkel voor leerlingen 2de en 3de graad BSO
over twee schooljaren heen) werden er op provinciaal niveau regionale prioriteiten
vastgelegd (gebaseerd op het provinciaal procentuele aandeel vroegtijdige schoolverlaters).
Hierdoor dreigden de BSO scholen uit de regio Tielt uit de boot te vallen. Om hier in
enigermate aan tegemoet te komen wordt er een samenwerkingsverband uitgewerkt met een
gelijkaardig project, dat Vlaanderen Breed wordt uitgerold (project ‘Flip the Switch’) om
leerlingen, uit niet-prioritaire gemeenten, via dit project toch te kunnen opvangen.
Ook al dienen we ons te houden aan de provinciale prioriteiten, we hebben wel de intentie
om telkenmale via onze eigen monitoring van aanmeldingen te kijken voor de leerlingen uit
de regio Tielt of er al dan niet nog een plaats vrij is binnen het project UpGrade.

5. Verruiming openingsuren CLBch@t

De CLBch@t is tijdens de verlengde herfstvakantie telkens bereikbaar van 14-21 u. Dit op ma
2/11, di 3/11, wo 4/11, do 5/11, ma 9/11 en di 10/11.
Graag doen we een oproep om dit bekend tewillen maken aan ouders en leerlingen via
Facebook/Instagram, via Smartschool enz.
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