
 

  

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

Het einde van een bijzonder schooljaar is in zicht, al worden de laatste loodjes ongetwijfeld 
ook voor jullie zwaar. Met een gewaardeerde dankjewel voor de bij momenten intense maar 
ook vruchtbare samenwerking van het voorbije schooljaar, blikken we stilaan vooruit naar een 
verkwikkende grote vakantie en naar een nieuw schooljaar in een hopelijk weer oud normaal. 
We wensen jullie alvast veel moed met de einder in zicht. 

Kris Supply, algemeen directeur 
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1. AANWEZIGHEID OP KLASSENRADEN / OUDERCONTACTEN 

De voorbije weken leefde volgende hamvraag nogal veelvuldig onder onze CLB-medewerkers:  

kunnen wij naar de oudercontacten en klassenraden op school?  

Niet al onze medewerkers kregen reeds een Covid-prik, wat het nemen van een eenvormig 

standpunt voor al onze medewerkers in kader van de dienstverlening aan onze scholen niet 

makkelijk maakt. Hiertoe namen we ook de officiële richtlijnen vanuit onderwijs bij de hand om 

te vermijden dat we in onze beslissingen deze niet in de wind zouden slaan. Op de website van 

het departement onderwijs (update 7 juni) 

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen lezen we 

volgende richtlijnen: 

  Oudercontacten organiseer je best online. In uitzonderlijke omstandigheden mag je 

leerlingen en ouders fysiek ontvangen, bijvoorbeeld als ze weinig toegang hebben tot 

digitale communicatie. Doe dat op afspraak, met maximaal 3 personen en enkel als er geen 

andere leerlingen op school zijn. 

  Klassenraden en pedagogische studiedagen organiseer je liefst online.  

Vanaf 9 juni zijn ze uitzonderlijk binnen toegelaten voor maximaal 50 personen.  

Vanaf 25 juni zijn ze binnen toegelaten voor maximaal 100 personen. als je de 

voorzorgsmaatregelen volgt die ook voor proclamaties gelden. 

Aansluitend op deze richtlijnen nemen we voor onze medewerkers dit standpunt in 
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  - Oudercontacten: 

◦ Indien in VIVO georganiseerd, gaan we er niet naar toe  

◦ Ouders kunnen door de school wel doorverwezen worden naar het CLB tijdens de 

reguliere openingsuren 

 

  - Delibererende klassenraden: 

◦ Elke medewerker gaat na of de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen 

gerespecteerd worden in de school 

◦ Indien niet gerespecteerd, of de CLB-medewerker voelt zich naar eigen interpretatie 

onvoldoende veilig, dan gaat de medewerker niet in VIVO naar de klassenraden 

maar neemt enkel online deel. 

◦ Indien online niet mogelijk, dan participeert het CLB niet aan de klassenraad. 

◦ We participeren enkel aan die klassenraden voor die zorgleerlingen waar er een 

individueel traject is gelopen. 

◦ We doen een oproep om extra waakzaam te blijven voor de gelijke onderwijskansen 

van onze leerlingen rekening houdend met de covid-pandemie.  

◦ We roepen op om toch enige mildheid aan de dag te leggen in de wetenschap dat 

volgend schooljaar ook leervertragingen nog kunnen worden geremedieerd.  

Zie visienota “kwetsbaar naar weerbaar” van de minister onderwijs. 

 

  - MDO/CEL/Zorgoverleg: 

◦ Hierover worden er vanuit het Dpt Onderwijs geen specifieke richtlijnen opgenomen. 

Dit betekent dat in VIVO kan doorgaan mits toepassing van de vroeger reeds 

voorgeschreven voorzorgsmaatregelen. 

2.OPENINGSUREN VRIJ CLB TRIKANT IN ZOMERVAKANTIE   

Het Vrij CLB Trikant is, voor zijn drie vestigingen, op volgende momenten open tijdens de 
zomervakantie: 

- vanaf donderdag 1 juli tem dinsdag 13 juli 
- vanaf maandag 16 augustus tem dinsdag 31 augustus  

Dit elke dag vanaf 8.30u-12.00u – 13.00u-17.00u, op vrijdag tot 16.00u. 
 
Wij zijn collectief gesloten vanaf woensdag 13 juli tem zondag 15 augustus. 

3. CLBCH@T  

De grote vakantie lonkt om de hoek. Ook dan zitten sommige jongeren en hun ouders nog met 
een hulpvraag of hebben ze nood aan een gesprek. Ze kunnen hiervoor terecht bij het CLB 
maar ook op de CLBch@t. 
 
Interessant kan zijn om als school deze banner te plaatsen in jullie digitale communicatie ten 
aanzien van leerlingen en ouders. 
Alvast bedankt voor deze publiciteit. 
 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1699982
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4. VERPLICHT ADVIES V ANUIT HET CLB 

We zijn er ons van bewust dat de voorbije periode hectisch is geweest. Daarom willen we jullie 

helpen om niet uit het oog te verliezen dat er voor sommige overgangen attesten nodig zijn van 

jullie CLB-medewerker. We denken maar aan het attest van advies in het kader van een 

vervroegde of verlate instap in het lager onderwijs of een attest voor verlenging van het lager 

onderwijs. Ook adviezen in kader van revalidatie tijdens de lestijden voor leerplichtige leerlingen 

worden wel eens vergeten. Recent kwam daar ook het advies van het CLB bij op vlak van 

overzitten in het SO. 

Wie hier nu alert voor is, vermijdt stress als de verificateur langskomt volgend schooljaar.  

Voor wie graag nog eens een overzichtje heeft van de zaken waarvoor een verplicht advies nodig 

is, verwijzen we naar onderwijskiezer.  

We brengen ook nog graag eens de aangepaste toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs 

m.b.t. de beheersing van het Nederlands onder de aandacht. Let wel: Een negatief advies van de 

kleuterschool betreffende de beheersing van het Nederlands is geen reden om een kind langer 

in de kleuterschool te laten, als de kleuter voldoende dagen aanwezig was. Meer informatie voor 

verlengd verblijf in de kleuterklas, vervroegde instap in het 1e leerjaar en wat te doen bij 

onvoldoende aanwezigheden vind je terug in de omzendbrief en de toelichting. 

We wensen jullie veel succes toe. 

 

5. SCHOLEN STUREN VAKER JONGENS DOOR 

CLB’s zien meer jongens voorbijkomen dan meisjes. In 2019-2020 werden in totaal, binnen de 
ganse sector CLB (over heel Vlaanderen), over alle niveaus van het onderwijs, van het kleuter- 
tot het secundair onderwijs, 249 960 leerlingen begeleid: 58 procent van hen zijn jongens, 42 
procent meisjes.  
 
Vooral de dossiers over gedragsproblemen vallen op. 12 390 jongens werden vorig schooljaar 
bij het CLB begeleid hiervoor. Dat is goed voor 81 procent.  
Oftewel: vier keer meer dan bij meisjes, voor wie 2787 dossiers aangemaakt werden. 
 
Het zijn opmerkelijke en verontrustende cijfers waar De Morgen het voorbije weekend een 
artikel aan wijdde. De cijfers komen uit de elektronische leerlingendossiers van alle CLB in 
Vlaanderen. 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_intro.php
https://vrijclb.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=dd48bc17e2&e=ff9a69e58f
https://vrijclb.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=094d823778&e=ff9a69e58f
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Lees het artikel 

 
 

6. CONTACTTRACING TOT 5 JULI  

De huidige contacttracing neemt het CLB nog op tot en met maandag 5 juli 16u30. Nadien 
zullen we dit overlaten aan het Vlaamse contactopsporingscentrum. 
 
Na 5 juli hoeven jullie als school dus géén COVID-meldingen meer door te geven. 
Welke opdracht we inzake contactopsporing opnemen na de zomervakantie is momenteel 
nog niet duidelijk. 
 

 

7. ADVIES BIJ OVERZITTEN 

Sinds schooljaar 2020-2021 is er nieuwe regelgeving rond overzitten in het secundair onderwijs. 

(geldig voor overzitten in gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs OV4) 

Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat overzitten niet altijd in het belang is van een optimale 

studieloopbaan. 

In een aantal situaties is bij overzitten een (niet-bindend) advies van het CLB vereist. Dit is het 

geval in volgende situaties: 

 

➔ Bij een C-attest is nooit CLB-advies nodig. 

Het is belangrijk om leerlingen en ouders hierover te informeren wanneer men denkt aan 

overzitten. Het advies van het CLB dient te worden opgenomen in het leerlingendossier van de 

school waar de leerling zich inschrijft. 

https://mcusercontent.com/7fde2ba73e49ec646f65dfc97/files/dcb6c545-04b0-ae23-fb4b-1e85e49959cf/20210612_Artikel_De_Morgen_Cijfers_Printversie.pdf
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We zullen dit advies via gesprek aan de ouders bezorgen, die het dan op hun beurt bij 

herinschrijving aan de school kunnen afleveren. 

 

8. ONDERWIJSAMBASSADEURS 

Stad Roeselare gaf recent hun fiat voor het subsidiëren van het project  
‘Onderwijsambassadeurs’.  
Het is een samenwerkingsproject tussen Vrij CLB Trikant en CLB GO! Mandel en Leie 
enerzijds en FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) anderzijds. 
Onderwijsambassadeurs zijn vrijwilligers uit diverse gemeenschappen van mensen met een 
migratieachtergrond in Roeselare die worden opgeleid rond thema’s m.b.t. onderwijs. Ze 
helpen ouders en leerlingen met een migratieachtergrond uit Roeselare door hen te 
informeren en toe te leiden naar de juiste diensten. Dit moet helpen om de schoolloopbaan 
meer succesvol te laten verlopen en aldus ook de integratie te bevorderen. Het project start 
in september 2021 voor twee schooljaren.  
 
De concrete invulling en organisatie zal de komende weken verder uitgewerkt worden. Via 
deze nieuwsbrief houden we jullie hiervan op de hoogte. 
Alvast vind je hier de vacature voor de zoektocht naar een gloednieuwe medewerk(st)er in 
Roeselare die halftijds de algemene FMDO-werking zal opvolgen en halftijds het project 
onderwijsambassadeurs in  Roeselare op poten zal zetten.  Gelieve deze dan ook in jullie 
middens te willen verspreiden (naast vele andere mogelijke profielen uit de socio-culturele 
sector komen zeker ook mogelijke kandidaten met een achterliggende onderwijsopleiding 
hiervoor in aanmerking). 

https://www.fmdo.be/vacature-medewerker-fmdo-roeselare 

 
 
 

https://www.fmdo.be/vacature-medewerker-fmdo-roeselare

