
 

  
 
 
 
 
 
 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 
 

Nu de feestmaand december volop op gang is getrokken, staan de eindejaarsfeesten ‘in nieuw 
bijzondere stijl’ in het verschiet.  
We wensen jullie alvast een veilige Kerst en jaarwende toe in klein geborgen ‘familiebubbel’ 
verband. We hopen jullie als kerstcadeau mooie vooruitzichten mee te kunnen geven voor een 
gezond en meer perspectiefbiedend nieuw jaar. 
Kris Supply, algemeen directeur 
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1. OPENINGSUREN KERSTVAKANTIE  

 

In de kerstvakantie is het CLB op alle vestigingen open op de volgende drie dagen: 
- maandag 21 december 
- dinsdag 22 december 
- woensdag 23 december 

Dit telkens van 8.30u tot 12u. en 13u. tot 17u. 
Tussen kerst en nieuwjaar zijn alle centra voor leerlingenbegeleiding decretaal gesloten. 

 

  

2. AVONDZITTING ! NIEUW TE IZEGEM & TIELT 

 

Al enkele jaren organiseert vestiging Roeselare een avondzitting gericht naar ouders en 
leerlingen die vragen hebben m.b.t. studiekeuze. Dit gaat door op het moment dat de meeste 
scholen een oudercontact voorzien. Binnen Vrij CLB Trikant werd deze visie en werking 
verder uitgerold naar de andere vestigingen. 
Dit betekent dat alle drie de vestigingen een avondzitting organiseren. 

- voor vestiging Izegem op donderdag 17 december vanaf 16u. tot 20u. 
- voor vestiging Roeselare en Tielt op vrijdag 18 december vanaf 16u. tot 20u. 

Als ouder, leerling kun je via telefonisch contact een gesprek inplannen. 
Dit gesprek kan vervolgens “in vivo” of “online” geregeld worden. 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met dit extra aanbod leerlingen en ouders optimaal kunnen 
helpen met oriënteringsvragen. 
 
Is het mogelijk om bijgevoegde digitale flyer op de digitale schoolplatformen (smartschool, 
website,…) te plaatsen?  
Op die manier worden ouders en leerlingen vlot geïnformeerd over avondzitting en 
openingsdagen. 
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3.  CONTACTTRACING: VERGELIJKENDE CIJFERS & EXTRA MIDDELEN 

 

Om enig zicht te krijgen op de onderwijsgerelateerde pandemiecijfers binnen ons CLB-
werkgebied hebben we deze vergeleken binnen de ruimere context van Vlaanderen en 
West-Vlaanderen. 
Hiertoe werkten we met de dataset van cijfers vanaf 1/09 tem 22/11. 
We vergeleken het totaal aantal positieve besmettingen en leerlingen in thuisisolatie binnen 
het werkgebied CLB-Trikant  t.o.v. het totale aantal leerlingen in West-Vlaanderen en 
Vlaanderen: 
 

 
 
Hieruit kunnen we concluderen dat het procentueel aantal besmettingen van de scholen 
verbonden aan Vrij CLB Trikant in de eerste weken van september en oktober gemiddeld 
lager lag dan die van Vlaanderen, maar toch al hoger dan de rest van West-Vlaanderen. 
Vanaf week 7 haalden we  gemiddeld hogere cijfers dan deze in Vlaanderen. In een 
volgende nieuwsbrief zal je een uitgebreider rapport kunnen vinden van onze data analyse 
omtrent contacttracing gedurende deze 1ste trimester. 
 
De ontvangen extra middelen vanuit de overheid waren broodnodig om onze opdracht 
contacttracing voldoende te kunnen waarmaken. Dit resulteerde in extra personeel, extra 
logistiek én extra ondersteuning om de groep van CT medewerkers te verruimen en te 
helpen versterken. Hierdoor kon het werk na de herfstvakantie beter gedragen worden met 
minder aanpassingen in de reguliere werking. Enkele weken na de herfstvakantie zien we 
ondertussen alweer een licht groeiende trend in het aantal aanmeldingen vanuit onze 
scholen.  
Na nieuwjaar zal het CT-team nog uitgebreid kunnen worden tot een vast team, dat blijvend 
7 dagen op 7 operationeel zal zijn, onder supervisie en coaching van onze eigen CLB-artsen. 
 

  

4.  CAMPAGNEMATERIAAL EN PREVENTIE COVID-19 IN DE KLAS 

 

Binnen de preventie tegen covid-19 verzamelt, informeert en ontwikkelt het LOGO 
(LOkaal GezondheidsOverleg) heel wat nieuw campagnemateriaal naar onze jongeren toe.. 
Hiervan wordt op geregelde tijdstippen een update verspreid die we u niet willen onthouden. 
Via onze website zijn deze updates en nieuwsbrieven makkelijk raadpleegbaar.  
Neem zeker een kijkje: wie corona in de klas wil bespreken vindt hier alvast mooie 
materialen. 
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Campagne voor het onderwijs gelanceerd: “Online Escape Game” ! 
Het gaat in op de basisveiligheidsmaatregelen. Het is gericht naar leerkrachten, om het 
thema aan bod te laten brengen in de klas. Het duurt maximum 1 lesuur van 50 minuten. Er 
zijn zes versies beschikbaar: kleuter, 1e tot 3e leerjaar, 4e tot 6e leerjaar, 1e, 2e en 3e graad 
secundair onderwijs.  
Het spel kadert binnen het project #gemaskerdescholieren. Dit project omvat twee luiken:  

- Een jongerencampagne, met filmpjes waarin influencers vragen voorlegden aan o.a. 
Marc Van Ranst en Erika Vlieghe, en waarin influencers het hebben over de 
maatregelen. Deze socials kunnen wijd verspreid worden.  

- Een luik voor leerkrachten, met beschikbaar lesmateriaal over corona op 
KlasCement, Klasse en CultuurKuur. En dus de nieuwe online escape game.  

 
‘Alles komt goed’, is een tijdschriftspecial rond mentale weerbaarheid die Uitgeverij 
Averbode maakte met het doel een zelfhulpgids ter beschikking te stellen voor kinderen 
van 10 tot 12 jaar die hen begeleidt bij positieve zelfreflectie, inspiratie tot actie en 
optimisme met betrekking tot corona. Je vindt de pdf van het tijdschrift hier terug. 
Ben je geïnteresseerd om dit tijdschrift aan te kopen voor deze kinderen, geef je bestelling 
dan hier door tegen ten laatste maandagavond 18 december.  Normaal kost het tijdschrift 
5 euro per stuk. LOGO zorgt ervoor om de bestellingen te centraliseren zodat dat ze aan 
veel hogere aantallen en bijgevolg scherpere prijzen kunnen komen. Als er op Vlaams 
niveau bijvoorbeeld 50.000 tijdschriften gevraagd zijn, dan komt dit neer op 1,3 euro per 
stuk.  
 
We hebben alle informatie vanuit het logo ook samengevat in drie aparte nieuwsbrieven: 
voor het personeel, voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs, terug te vinden 
op onze website of via de toegevoegde linken. 
 
 

  

5.BEVRAGING DOORLICHTING 

 

Begin oktober deed de doorlichting een belronde met de CLB’s, dit in kader van de 
reorganisatie door de bijkomende taaklast contacttracing. 
De doorlichting deed deze belronde met een aantal CLB’s vanuit Vlaanderen, waaronder ook 
CLB Trikant. Hiervan werd dit interessant rapport opgemaakt. Voor wie onvoldoende de tijd 
vindt om het volledige document door te nemen, zijn zeker ook de besluiten en 
aanbevelingen het lezen waard! 
 
 

  

6. OLB IN CORONA TIJD 

 

Bijzondere tijden vragen bijzondere aanpassingen, daar zijn we allen ongetwijfeld stilaan 
mee vertrouwd…   
Gezien de huidige coronamaatregelen werd op het niveau van CLB Trikant beslist om de 
verdere informatieverstrekking rond de onderwijsloopbaan van de leerlingen dit schooljaar 
maximaal digitaal te laten doorgaan. Dit geldt zowel voor het 6de leerjaar, het 2de 
secundair als het 6de  secundair. 
 
Na de kerstvakantie zullen jullie op onze website ingesproken ppt’s per thema 
(keuzeproces, structuur, onderwijskiezer, …) terugvinden die in de klas kunnen gebruikt 
worden door de leerkracht om de leerlingen 6de leerjaar en 6de secundair te informeren.  
Voor de leerlingen van het 2de secundair is er momenteel nog teveel onduidelijkheid (alsook 
over de structuur SO) om reeds concrete afspraken te maken. We hopen jullie rond de 
krokusvakantie meer duidelijkheid te kunnen bieden. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xgGWVpn46EE&utm_source=Logo+Midden+WVL&utm_campaign=0f975f8bae-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fa4bd33f2d-0f975f8bae-561470849
https://corona.edtv.be/nl
https://1drv.ms/b/s!AuxyEafIT4QggZkFelOxZx1TvhP-HQ?e=8A0apm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnGTn1BA-q3GGneeNupXvbycWkqOITrq3uBQXuquczwnMR-Q/viewform?usp=sf_link
https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/LOGO/20201207_LOGO_NB_personeel.pdf
https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/LOGO/20201207_LOGO_NB_basisonderwijs.pdf
https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/LOGO/20201207_LOGO_NB_secundaironderwijs.pdf
https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/Rapport%20prioriteiten%20CLB%20in%202020-2021_DEFINITIEF.pdf
http://www.clbtrikant.be/
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Indien jullie dit wensen, kan een online- of chat-moment met het CLB voorzien worden om 
vragen van de leerlingen te beantwoorden. Dit wordt best verder afgesproken met jullie 
CLB-medewerker. 
 
Voor scholen buitengewoon onderwijs, OKAN en in uitzonderlijke situaties kan afgeweken 
worden van deze aanpak. 
 
De info voor de ouders zal ook via online-digitale weg ter beschikking worden gesteld 
(meer info hierover volgt later). 
 

  

7. WE HOUDEN HET SAMEN VEILIG! CORONAMAATREGELEN BIJ OVERLEG SCHOOL - CLB 
 

6. OLB IN CORONA TIJD  

De CLB-medewerkers worden in de huidige coronacontext gezien als ‘essentiële derden’ 
voor de school.  
Dit betekent dat de school zich engageert om maximale inspanningen te doen, zodat de 
CLB-medewerkers hun opdrachten in de school veilig kunnen blijven uitvoeren.  
Bijeenkomsten die essentieel zijn voor de school kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan indien 
de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.  
Aangezien de CLB-medewerkers wisselende contacten hebben zowel op school als op CLB, 
lijkt het van essentieel belang dat we ons allen strikt aan de maatregelen blijven houden.  
Vandaar dat we deze maatregelen nog even graag op een rijtje zetten:  

 Ontsmetten van handen en werkoppervlakten 
 Regelmatig ventileren 
 Social distancing: voldoende afstand houden (1,5 m) en maximaal 1 persoon per 4m² 

in de vergaderruimte 
 Mondmaskers dragen ook al wordt de social distancing gerespecteerd  

We houden het samen veilig!  
Bedankt voor deze inspanningen! 

 

  

8. CLB EN SCHOOL: SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 

 

Met betrekking tot de samenwerkingsafspraken doen we een oproep om het overleg en het 
einddocument te willen finaliseren. Graag vragen we ook een digitale versie ervan zodat de 
afspraken ook vanuit onze eigen drive raadpleegbaar zijn.  
 
We vernemen ook dat er geregeld doorlichtingen plaatsvinden in de school, waarbij ook de 
leerlingenbegeleiding en de samenwerking met het CLB in de focus staat.  We vinden het 
belangrijk dat het CLB hiervan op de hoogte wordt gesteld en indien nodig, betrokken wordt 
bij gesprekken met de focus op het onderwerp leerlingenbegeleiding. We wensen hierbij dat 
naast de CLB-contactpersoon ook telkenmale de CLB-vestigingsdirecteur hiervan op 
de hoogte wordt gesteld, waarvoor dank. 


