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Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde
De medewerkers en directie van jullie CLB kijken uit naar een nieuw, veelbelovend 2021.
Laten we er vol overtuiging en toewijding aan samenwerken met de mooie wensen en
intenties, zoals die werden geformuleerd vanuit ons medisch team:
Lieve collega’s - eender waar, ver van elkaar,
Onze allerbeste wensen voor… gelukkig (een) nieuw jaar!
2020 was gevarieerd en zeer viraal
Niet alleen de ‘onderwijsbehoeften’ stonden centraal
Onze prioriteiten werden overhoop gesmeten
Eerst Corona en dan pas Biometrisch meten
Contactopsporing overrulede het Contactmoment
‘Laagdrempelige’ ontmoeting werd een online-meeting event …
Onze werking is (normaal gezien) ‘constructief’, ‘systematisch’ en ‘transparant’
Corona zorgde voor polarisatie, chaos en té veel afstand
Ons werken is gebaseerd op ‘positiviteit’
Maar Corona scoort op zijn best in de negativiteit.
We werken normaal gezien ‘doelgericht’
Corona blijkt onvoorspelbaar en op iedereen gericht…
De valkuilen zijn gevat in pieken en dalen, in golven allerhande
De kunst is vooral om niet verkeerd te landen
Wij zullen blijven handelen vanuit onze ‘krachten en talenten’
Met als prioritair doel ‘onze cliënten’
Wisselwerking en afstemming - want we werken ‘Transactioneel’…
Gericht op het welzijn van leerlingen en eigen personeel.
Laat ons verder werken met respect en begrip voor elke mens
En daarom is onze oprechte en welgemeende wens:
Dat kleine dingen het grote verschil mogen maken
Dat we niets hoeven te weten over morgen om vandaag de motivatie te houden voor al onze taken
En als donkere wolken samenpakken in deze wereld van afstand,
dat we gewoon samen blijven doorgaan (maar niet hand in hand ☺)
Uw toegewijd CLB- team
4 januari 2021
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COVID-19: herhalingen
COVID richtlijnen BaO/SO
Prioriteiten reguliere werking
Rapport COVID-19: cijfers 1ste semester
CLBch@t: nieuwe banner
Wat met de ontmoetingsdagen CLB Trikant en scholen?

1. COVID-19: HERHALINGEN

Met de start van een nieuw en hoopvol jaar, willen we graag samen met alle scholen de strijd tegen
het Covid-19 virus blijven aangaan.
We vinden het belangrijk om enkele punten opnieuw onder de aandacht te brengen.
Onze doelstelling is vooral dat we de scholen open kunnen houden en dat onze jongeren/kinderen
van hun broodnodige onderwijs blijven genieten.
Graag vragen wij aan jullie, de schooldirecties, om deze informatie te delen met de ouders.
 Vakantiegangers en dus ook de schoolgaande kinderen moeten na een verblijf van meer dan 48
uur in een rode zone verplicht in quarantaine. Op de eerste en zevende dag na hun terugkeer
moeten ze ook een verplichte coronatest laten uitvoeren indien ze ouder dan 6 jaar zijn. In de
praktijk is zowat de hele wereld momenteel een rode zone, behalve enkele oranje zones als
Ierland, Noorwegen, IJsland en Corsica. Vanaf zaterdag 2 januari 2021 zullen mensen na
terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum.
 Alle leerlingen die een positieve COVID-19 test hadden, moeten gemeld worden aan het CLB,
ook al waren deze kinderen reeds in quarantaine of werd het testresultaat in het weekend of in
een vakantie bekend gemaakt.
 Kinderen met lichte symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, verwijst men best naar de
huisarts. Vaak hebben jongere kinderen met COVID-19 slechts weinig en kortdurende
symptomen. Ze kunnen wel meerdere dagen besmettelijk zijn en hierdoor hun klasgenoten of
leerkrachten besmetten.
Daarnaast willen we alle scholen, de directies en het personeel van harte danken voor de goede
samenwerking die we de voorbije maanden tijdens deze gezondheidscrisis hebben mogen ervaren.

2. COVID RICHTLIJNEN BAO / SO

We willen de COVID richtlijnen die van belang zijn in het basis en secundair onderwijs nogmaals
meegeven via onderstaande link. Deze herhaling kan helpen bij een eventuele evaluatie van de
maatregelen op schoolniveau of mochten er inmiddels zaken onduidelijk geworden zijn.
 richtlijnen en aanbevelingen maatregelen COVID-19 in basisonderwijs
 richtlijnen en aanbevelingen maatregelen COVID-19 in secundair onderwijs

3. PRIORITEITEN IN DE REGULIERE WERKING

Onze medische werking blijft ook na het kerstverlof hinder ondervinden van deze corona crisis. We
sommen de prioriteiten nog eens op.
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, BLO en BUSO
4. Systematische contacten van 3de secundair.
5. 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 krijgen alle ouders de resultaten van het onderzoek.
6. Systematische contacten 1ste leerjaar: kunnen doorgaan op school of in CLB.
Deze contactmomenten zullen worden geannuleerd op het moment dat de werkdruk rond COVID19 stijgt.
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7. Systematische contacten 6de leerjaar: worden zoveel mogelijk verplaatst naar het einde van het
schooljaar.
Deze contactmomenten zullen worden geannuleerd op het moment dat de werkdruk rond COVID19 stijgt.
8. Systematische contacten 4de leerjaar: zullen niet meer doorgaan dit schooljaar.
Ouders die vragen hebben over zicht, gehoor, groei of ontwikkeling van hun kind kunnen wel
zelf contact opnemen met CLB verpleegkundige voor een afspraak.
Binnen de niet-medisch georganiseerde werking blijven volgende zaken prioritair:
- Aandacht en ondersteuning voor de prioritaire doelgroepen: kwetsbare leerlingen uit
kansarme milieus, anderstaligen,
- Leerlingen met problemen op vlak van psychosociaal/emotioneel welbevinden
- Leerlingen met opgelopen leerachterstanden als gevolg van de coronacrisis
- Leerlingen met een dringend advies tot trajectwijziging vóór 1 februari en daarna met oog
op volgend schooljaar
We willen jullie allen danken voor de steun en de flexibiliteit die we tot nu toe mochten ontvangen in dit
hele COVID-19 proces.

4. RAPPORT COVID-19: CIJFERS 1STE SEMESTER

Binnen het COVID-verhaal kregen de CLB's vanuit de Vlaamse overheid de bijkomende opdracht in te
staan voor de contact tracing van alle besmettingen binnen de schoolmuren (besmette leerlingen en
besmette leerkrachten). Deze bijkomende opdracht vanaf september leverde voor Vrij CLB Trikant
cijfers op die we in enkele grafieken gegoten hebben. Hiermee werd een rapport geschreven dat je via
deze link kan bekijken.
Aanvullend willen we jullie ook al op de hoogte brengen dat de CLB’s zullen worden ingeschakeld
voor de organisatie en coördinatie van sneltesten voor de als hoog risico ingeschatte leerlingen en
leerkrachten en dit in samenspraak met vrijwilligers van het Rode Kruis. Eenmaal de organisatie
hiervan regionaal is uitgewerkt, informeren we jullie verder.

5. CLBCH@T: NIEUWE BANNER

De CLBch@t heeft een nieuwe banner opgemaakt tot en met de paasvakantie. Handig om deze
kleurrijke banner toe te voegen aan jullie digitaal leerlingvolgsysteem (zoals bv. smartschool, …). Op
die manier helpen jullie onze CLBch@t meer en meer bekend maken bij de leerlingen en ouders.
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6. WAT MET DE ONTMOETINGSDAGEN CLB TRIKANT EN SCHOLEN?

Het CLB-directieteam heeft beslist om de in maart geplande ontmoetingsdagen niet meer in vivo te
laten plaatsvinden. We kijken of er in de loop van het schooljaar al dan niet nog een contact- of
infomoment kan worden georganiseerd.

4

