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Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde
Graag hadden we jullie snel willen informeren met volgende mededelingen.
Mvg
Kris Supply, algemeen directeur

INHOUD:
1. LVS-VCLB: stand van zaken
2. Advies over sneltesten binnen onderwijs
3. Mailgroep onze nieuwsbrief
1. LVS-VCLB: STAND VAN ZAKEN
Ten gevolge van problemen met uitgeverij Garant, heeft het VCLB-netwerk de samenwerking met
Garant voor de ontwikkeling van de VCLB-LVS-toetsen stopgezet. Dit betekent dat het netwerk op
zoek is gegaan naar alternatieven om zoveel mogelijk scholen toegang te geven tot onze LVS-VCLBtoetsen en een gemakkelijke manier te voorzien om de ruwe uitslagen te kunnen omzetten in
percentielen en zones. Daartoe is er nu een samenwerking afgesloten met verschillende
softwareleveranciers zodat scholen dit vlot via hun eigen platform kunnen doen.
Intussen is het zo ver: heel wat softwareleveranciers zijn klaar om dit aan te bieden aan scholen.
Momenteel zijn dit Broekx, Questi, Plantyn, Van In en SBO.
Binnenkort kan Smartschool toegevoegd worden aan het lijstje.
Omdat we merken dat er hieromtrent heel wat vragen bij de CLB’s kwamen, is er vanuit VCLBnetwerk volgende brief ter communicatie naar de scholen opgemaakt.

2. ADVIES OVER SNELTESTEN BINNEN ONDERWIJS
Ieder onderwijspersoneelslid die dit wenst, kan zich via zijn of haar onderwijsinstelling aanmelden om zich
preventief te laten testen met een sneltest. Voor personeelsleden uit het hoger onderwijs zijn er
momenteel nog geen preventieve sneltesten voorzien.
Er wordt gevraagd om de afspraken aansluitend te boeken in de afsprakentool uit respect voor de
vrijwilligers van het Rode Kruis.
Rekening houdend met een beperkte voorraad sneltesten en de beschikbare mankracht (sneltesten
mogen enkel door medisch geschoold personeel of hiertoe opgeleid personeel afgenomen worden)
geven we graag het volgende advies.
De voorkeur voor sneltesten gaat naar personeelsleden:
• die fysiek aanwezig moeten zijn in de onderwijsinstelling
• die veel en wisselende contacten hebben (zorgleerkrachten, ondersteuners,
leerlingbegeleiders…)
• die nauwe contacten hebben (kleuterleidsters, leerkrachten in eerste graad basisonderwijs,
leerkrachten buitengewoon onderwijs, ondersteuners, praktijk leerkrachten…)
We raden geen sneltesten aan voor personeelsleden:

•
•
•

met symptomen of die een hoog risico contact hadden (hier is zeker een klassieke PCR test
nodig)
die reeds gevaccineerd werden
die recent een bevestigde COVID-19 besmetting hadden (binnen de 90 dagen na de 1ste
positieve PCR-test)

Zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen (zoekfunctie:
sneltesten).

3. MAILGROEP ONZE NIEUWSBRIEF
Soms krijgen medewerkers de opmerking dat de school en/of zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders de
nieuwsbrief niet krijgen of niet ontvangen, vandaar deze verduidelijking. De onderlinge bestanden, van de
vroegere 3 CLBs, met directies en beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders van
onze scholen hangen automatisch aan elkaar. Dit betekent dat de mailgroep voor deze nieuwsbrief naast
de directies ook alle gekende beleidsondersteuning, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en
preventie medewerkers bevat.
Mocht u in de toekomst deze nieuwsbrief NIET meer willen krijgen, laat het ons weten op
info@clbtrikant.be
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