
 

  

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

Net voor het paasverlof stuur ik jullie nog een korte nieuwsbrief die we graag nog snel willen 

communiceren, vooral ten aanzien van onze secundaire scholen met betrekking tot de geplande  

informatiesessies naar de tweede graad. 

Kris Supply, algemeen directeur 

 

INHOUD:  

1. Info ‘naar de 2de graad’ + bekendmaking infoavond voor ouders 

2. Inspiratiebundel voor scholen 

3. #hetgesprekdatertoedoet 

4. Zelfmoordpreventie op school 

5. CLBch@t: jaarverslag 2019-2020 

6. Herhaling openingsuren paasvakantie 

 

 

1. INFO ‘NAAR DE 2D E GRAAD’ + BEKENDMAKING INFOAVOND VOOR OUDERS 

Graag vestigen we nog even de aandacht op een nieuw luik op onze website. Door de 

coronamaatregelen waren we genoodzaakt nieuwe manieren te zoeken om leerlingen en hun 

ouders te ondersteunen bij het maken van een studiekeuze. Dit onderdeel op onze website bevat 

dan ook heel wat informatie voor leerlingen en ouders om hen op weg te helpen bij belangrijke 

keuzemomenten in hun schoolloopbaan. 

 

In deze nieuwsbrief willen we graag nog eens het luik ‘naar de 2de graad’ extra belichten, vooral 

met zicht op de aankomende vernieuwingen volgend schooljaar. We willen hierbij leerlingen, 

ouders en iedereen die het aanbelangt een duidelijke schets geven over de structuur en de 

verschillende studiekeuzemogelijkheden. 

Om ouders voldoende te informeren over de vernieuwingen, organiseren we dit jaar ook digitale 

infoavonden. Die gaan door op donderdag 22 april en woensdag 28 april. Er werd door de 

contactpersonen al een mail verstuurd naar de scholen maar we willen nogmaals een oproep 

doen om deze infoavonden bekend te maken aan de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijke 

van de leerlingen uit het 2de jaar. Inschrijven kan via volgende link. 

 

Voor meer info, surf naar www.clbtrikant.be luik ‘jouw studiekeuze’ 
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2. INSPIRATIEBUNDEL VOOR SCHOLEN 

Een inspiratiebundel voor scholen met als doel het verhogen van het welbevinden van jongeren en hun 

schoolse begeleiders.  

Een kleine extra bijdrage in deze uitdagende tijden zeg maar. Omdat er vele positieve reacties kwamen op 

deze bundel kwam vanuit TEJO Vlaanderen de vraag om deze ook via deze weg te bezorgen aan onze 

scholen.  

Lees hier 

 

3. #HET GESPREK DAT ER TOE DOET 

De collega’s van Ligand hebben een eenvoudige leidraad uitgewerkt om scholen, leerlingenbegeleiders, 

zorgleerkrachten, … te helpen ‘het gesprek dat er toe doet’ te voeren. Wat ook jouw functie of rol is: 

iedereen kan iets betekenen voor jongeren die het nu extra moeilijk hebben. Jongeren verwachten niet altijd 

oplossingen, ze willen soms gewoon gehoord worden. 

 

Ligand traint en ondersteunt mensen in herstelgericht werken en positieve heroriëntering. Wil je meer 

weten? Neem een kijkje op ligand.be. 

 

 

4. ZELFMOORDPREVENTIE OP SCHOOL 

De CGG-suïcidewerking WVL heeft een aanbod rond zelfmoordpreventie op school. Er werd ons gevraagd 

hun aanbod mee te willen helpen verspreiden.  

Ze bieden een webinar (26/04/2021) en online vorming (10/05/2021) aan, gericht op leerkrachten, 

leerlingenbegeleiders en andere sleutelfiguren die vaak in contact komen met leerlingen.   Meer informatie 

kun je terugvinden via volgende link: https://mailchi.mp/602afd64caaf/zelfmoordpreventie-op-school 

 

5. JAARVERSLAG CLBCH@T 

Verdrievoudiging van het aantal chats met ouders  

Op dinsdag 9/2 werd het jaarverslag CLBch@t 2019-2020 verspreid.  

Wil je weten wat er vorig schooljaar gebeurd is in het landschap van CLBch@t en blended 

hulpverlening?  

Kom meer te weten over de stijging van het aantal chats bij leerlingen, over CLBch@t 

tijdens de eerste lockdown, over de implementatie van blended hulpverlening in de CLB-sector enz. 

 

 

 

https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/Wanneer_een_pandemie_langdurig_op_bezoek_komt.pdf
https://opgroeien.us14.list-manage.com/track/click?u=afface6735b69b98e04e064aa&id=79931bfa21&e=c900ac83dc
https://opgroeien.us14.list-manage.com/track/click?u=afface6735b69b98e04e064aa&id=6bf2a4f645&e=c900ac83dc
https://mailchi.mp/602afd64caaf/zelfmoordpreventie-op-school
https://vrijclb.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=2363164f42&e=266a5f33bb
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6. OPENINGSUREN PAASVAKANTIE 

Het Vrij CLB Trikant is tijdens de paasvakantie elke dag open van 8.30u tot 12.00u en 13.00u tot 17.00u 

uitgezonderd op vrijdag tot 16.00u. De openingsuren zijn verdeeld over de drie vestigingen. Hiermee 

proberen we maximaal beschikbaar te zijn voor onze cliënten. 

Naar organisatie toe betekent dit het volgende:  

✓ Het fysiek onthaal is als volgt verdeeld over de drie vestigingen: 
- Eerste week is vestiging Roeselare open (m.u.v. paasmaandag) 

- Tweede week is vestiging Tielt op maandag, dinsdag en woensdag open 

- Tweede week is vestiging Izegem op donderdag en vrijdag open  

✓ Er is tijdens deze vakantie een permanentieregeling opgesteld zodat alle telefoons van de drie 
vestigingen doorgestuurd worden naar die vestiging die open is. Op die vestiging worden de vragen 
onthaald en verhelderd en eventueel adviezen gegeven. Er wordt vanuit een andere vestiging geen 
traject opgestart. 

✓ De medewerkers die van permanentie zijn, zijn beschikbaar voor alle vragen die op Trikantniveau 
binnen komen.   

Ook de CLBCh@t blijft beschikbaar in de paasvakantie, op maandag (niet op paasmaandag), dinsdag, 

woensdag en donderdag telkens van 14.00u-21.00u, www.clbchat.be 

 

 

http://www.clbchat.be/

