
 

  
 
 
 
 
 
 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 
 
 

Na een hopelijk verfrissende herfstvakantie, willen we graag volgende informatie met jullie delen.   
We wensen jullie veel succes in een hopelijk zo COVID-vrij mogelijke heropstart van jullie 
onderwijsactiviteiten. 
Kris Supply, algemeen directeur 
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1. COVID-19: CONTACTTRACING EN REGULIERE WERKING 

 

 
DE CONTACTTRACING en de REGULIERE WERKING. 
 
De contacttracing legt een zware druk op onze reguliere werking.  
Het onvoorspelbare karakter van de COVID-19 pandemie heeft een invloed op de komende periode.   
Daarom zijn we genoodzaakt om onze werking te reorganiseren, waardoor we flexibeler kunnen 
inspelen op onverwachte tendensen en ondanks alles de werkdruk toch beheersbaar houden.  
 
Onze prioriteiten binnen de medische werking zijn in volgorde van belangrijkheid: 
1. Contacttracing 
2. Vaccinaties en vraaggestuurde werking (rond verontrusting, bedreiging van schoolloopbaan en 

emotioneel welbevinden, MDO-werking…) 
3. Systematische contacten van Anderstalige Nieuwkomers en 3de secundair.  

Voor de concrete realisatie zal de verantwoordelijke CLB verpleegkundige met de school 
overleggen en afspraken maken, rekening houdend met verschillende scenario’s ( Systematisch 
Contact tijdens contactonderwijs - op een online lesdag - via een online afspraaksysteem…). 

4. Systematische contacten 1ste kleuters 
Ons medisch team zal een triage doen (op basis van de gegevens Kind en Gezin, schooldossier, 
vaccinatiegegevens en de oudervragenlijsten). Op deze manier wordt bepaald welke kleuters een 
zorgnood hebben en daarom individueel uitgenodigd worden samen met de ouders voor een 
contactmoment met de CLB arts (we nemen hiervoor zelf contact met de ouders). De andere 
kleuters worden klassikaal onderzocht door de verpleegkundige  - na dit onderzoek worden alle 
ouders persoonlijk gecontacteerd met de resultaten van het onderzoek. Op die manier krijgen alle 
ouders de kans om persoonlijk vragen te stellen.  
In het kader hiervan zal ons secretariaat nieuwe klaslijsten van de 1ste kleuters vragen. 

5. Systematische contacten 1ste leerjaar:  kunnen doorgaan op school of in CLB.  
Deze contactmomenten zullen worden geannuleerd op het moment dat de werkdruk rond COVID-
19 stijgt.  

6. Systematische contacten 6de leerjaar: worden zoveel mogelijk verplaatst naar het einde van het 
schooljaar in de hoop dat ze dan nog kunnen doorgaan. 

7. Systematische contacten 4de leerjaar: zullen niet meer doorgaan dit schooljaar.  
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We weten dat dit voor iedereen de nodige flexibiliteit zal vragen, maar we hopen op jullie begrip.  
En last but not least: we jullie willen allen bedanken voor de steun die we tot nu toe mochten 
ontvangen in dit hele COVID-19 proces.  
 
DE CONTACTTRACING van de INDEX 
 
Voor het vlotter verloop van onze contactopsporing, verwijzen we graag naar een formulier op onze 
website om alle relevante gegevens te verzamelen rond de positieve index (leerkracht of leerling).  
Het is de bedoeling om bij elke melding van een positieve leerling of leerkracht dit document 
onmiddellijk door te sturen naar de betrokkene en te vragen om dit zo snel mogelijk in te vullen 
en terug sturen naar info@clbtrikant.be.  
Via volgende link vind je dit formulier voor de indexleerling of – leerkracht (ook terug te vinden op onze 
website www.clbtrikant.be . 

 
 

  

2. INFO OVER COVID-19 IN EENVOUDIGE TAAL 

 

 
40% van de bevolking heeft lage gezondheidsvaardigheden.  
Wablieft heeft een webpagina met heldere filmpjes, infographics en uitleg 
over alles rond corona.  
Het verschil tussen quarantaine en isolatie uitleggen? Of hoe je een 

mondmasker gebruikt? En hoe zit het nu weer met dat contactonderzoek?  
Alle info op deze pagina mag je vrij gebruiken.  
Daarnaast heeft het LOGO Midden West-Vlaanderen ook enkele visuals ontwikkeld specifiek gericht 
naar jongeren. Ook deze folders zijn vrij te gebruiken en hier te vinden. 
 

  

3. GEESTELIJKE GEZONDHEID 

 

 

WAT WAT lanceert #donkeregedachten voor en door jongeren 
Het jongerenadviesplatform WAT WAT voorspelt een piek aan psychische problemen bij jongeren dit 
najaar. WAT WAT krijgt nu al evenveel aanmeldingen over depressies, angst en eenzaamheid als 
tijdens de eerste coronagolf. Op #donkeregedachten getuigen jongeren dat praten écht helpt. 
We willen graag aanraden om volgende site op jullie digitaal platform voor jullie leerlingen bekend te 
maken: https://www.watwat.be/donkere-gedachten   
 
 

  

4. JONGEREN EN COVID-19 

 

 
Vanuit het LOGO wordt er werk gemaakt om jongeren tussen 15 en 18 jaar te blijven motiveren om de 
COVID-veiligheidsmaatregelen te volgen. We kunnen blijvend inzetten met campagnemateriaal maar 
merken dat de coronamoeheid vaak bij deze leeftijdsgroep toeslaat. Het blijft echter ontzettend 
belangrijk om deze groep betrokken te houden in het COVID verhaal. Dit om te vermijden dat juist 
deze jongeren ongewild en vaak symptoomloos de verdere verspreiding van het virus veroorzaken. 
Daarom willen we via deze nieuwsbrief vragen aan de scholen en internaten met jongeren tussen 15 
en 18j. deze groep te betrekken aan de hand van enkele vragen. Het doel is om via verschillende 
kanalen na te gaan hoe we dit het meest efficiënt kunnen aanpakken. 
Antwoorden vanuit de scholen en internaten kunnen terug gemaild worden tegen ten laatste 23/11 
naar myriam.lamote@clbtrikant.be. 
De richtvragen zijn: 

 Wat zijn hun voornaamste drempels om de maatregelen op te volgen?  

 Wat zijn mogelijke motivatoren om de maatregelen op te volgen?  

 Wie zijn belangrijke sleutelfiguren, rolmodellen, influencers … 

 Wat zijn de stijlen, waarden en normen van de doelgroep?    

 

mailto:info@clbtrikant.be
https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/CONTACTTRACING_FORMULIER.docx
http://www.clbtrikant.be/
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-trikant/visuals-over-covid-19
https://www.watwat.be/donkere-gedachten
mailto:myriam.lamote@clbtrikant.be
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5. HUIS VAN HET KIND TIELT 

 

 
Het Huis van het Kind Tielt organiseert een Webinar rond veerkracht voor ouders.   
Sturen jullie deze digitale flyer via volgende link mee door naar jullie mailinglist(s)? Naar familie en 
vrienden, naar iedereen waarvan je denkt dat die een portie zuurstof kunnen gebruiken? 
Wil je graag een affiche ophangen en/of wil je wat flyers ? Laat het ons weten, de collega’s van Huis 
van het Kind bezorgen je die graag. 
 

https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/veerkrachtBijOuders_flyer_TIELT.pdf

