
 

  

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

Het nieuwe schooljaar is terug op gang getrokken. Het bood ons evenwel niet de verhoopte zekerheid 
die sommigen van ons misschien wel hadden verwacht. Toch zien we enig licht aan de einder en kunnen 
we in onze regio, dankzij de zeer hoge vaccinatiegraad in onze scholen, toch al met voorzichtigheid 
enige professionele versoepeling aan de dag leggen in het collectief omgaan met de pandemie. Hoewel 
de nodige waakzaamheid voor ons allen van tel blijft, starten we de inhoud van deze externe nieuwsbrief 
ditmaal eens niet met COVID-19-nieuws. 

Kris Supply, algemeen directeur 
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1. AANVRAAG ONDERSTEUNING VOOR LEERLINGEN IN 1STE JAAR SO 

Naar aanleiding van de coronacrisis werd vanuit de overheid beslist om een reeks dringende en 

tijdelijke maatregelen voor het secundair onderwijs te nemen. Deze zijn in deze omzendbrief terug te 

vinden.  

Onder punt 5.4. van deze omzendbrief kan je lezen dat aan de CLB’s meer tijd gegeven wordt voor de 

opmaak van een GV voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben in het eerste jaar SO, door de 

geldigheid van het GV van het basisonderwijs te verlengen tot eind december.  

Dit impliceert echter NIET dat elke leerling met een GV, geldig voor het BaO, ook effectief ‘recht’ 

heeft op ondersteuning bij de start van het SO.  

Hieronder beschrijven we, ter herhaling, de procedure die we volgen bij opmaak van een GV in de 

situatie overgang BaO naar SO: 

Voor leerlingen bij overgang van BaO naar SO waarbij het CLB-team van het BaO (na overleg met school 

en ouders) inschat dat: 

1. er een duidelijke en directe nood aan ondersteuning is bij de start in het SO: 
dan wordt een nieuw GV, geldig voor het SO, opgemaakt en afgewerkt door het CLB-team 
BaO. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag tot onmiddellijke opstart van de ondersteuning 
in de school voor SO in situaties waarbij we o.b.v. de noden van de leerling inschatten dat deze 
leerling het gemeenschappelijk curriculum niet zal kunnen volgen zonder onmiddellijke inzet van 
ondersteuning. Hiervoor neemt het CLB-team BaO contact met het CLB-team SO die de school 
begeleidt.  

2. er twijfel is aan de nood aan ondersteuning bij de start in het SO: 
dan gaat het CLB-team SO in overleg met de nieuwe school SO, worden de actuele noden 
van leerling en schoolteam in kaart gebracht en wordt bekeken welke maatregelen de school 
in zorgfase 0 en 1 kan nemen om aan die noden tegemoet te komen. Hierbij is steeds overleg 
met de ouders en de (bekwame) leerling noodzakelijk.  
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De nieuwe maatregel biedt school en CLB extra tijd om die afweging te maken en indien 
noodzakelijk toch snel ondersteuning te kunnen opstarten obv het GV dat geldig was in het BaO.  

a. Indien blijkt dat er geen nood is aan ondersteuning dan wordt geen GV opgemaakt 
b. Indien blijkt dat er wel nood is aan ondersteuning dan maakt het CLB een nieuw GV op, 

geldig in het SO.  

 

2. IRIS-CLBONLINE 

Via verschillende kanalen stellen we vast dat er blijvende vragen zijn omtrent de werking van het platform  
‘IRIS-CLBonline’: 

• Begin september waren er een aantal problemen gelinkt aan het opstarten van het nieuwe 
schooljaar, maar die zijn intussen opgelost.  

• Er bleek ook een probleem met de link vanuit IRIS naar de eigen softwarepakketten van de 
scholen. Dit probleem zou normaal gezien ook zijn aangepakt. 

• Als school moet je wel de nodige rechten instellen binnen de applicatie WEBIDM van de 
overheid. 
 

Wie vragen heeft i.v.m. het platform ‘IRIS-CLBonline’, willen we het volgende meegeven:  

• Info voor schooldirecties is terug te vinden bij alle info uit de ‘Ronde van Vlaanderen voor 
directies’. 

• Voor leerkrachten, leerlingenbegeleiding kan je rechtstreeks inloggen op de website van het 
platform zelf: https://iris-clbonline.be. 

• FAQ-rubriek voor inloggen scholen: zie de FAQ-rubriek op de website van het platform. 
 
Met alle bovenstaande info nog steeds geen zichtbare verslagen of gemotiveerde verslagen?  
Melden op het contactformulier. 
 

3. COVID-19 RAPPORT 

Vorig schooljaar werden in Vrij CLB Trikant, alle cijfers van covid-indexen en quarantaines heel 

nauwkeurig bijgehouden. 

Aan de hand van deze cijfers werd een overzichtsrapport opgemaakt van alle COVID-19 data van het 

schooljaar 2020-2021 (inclusief zomervakantie).  

Dit rapport kunt u hier raadplegen 

 

4. COVID EN CONTACTOPSPORING: WACHTEN OP IT-AANPASSINGEN CALLCENTER 

Sinds 27 september zijn de nieuwe quarantaineregels voor -12-jarigen ingegaan (zie volgende rubriek)  

De testcodes en het quarantaineattest worden door het callcenter doorgestuurd.  

 

Momenteel is het IT-systeem van de callcentra nog niet aangepast aan de nieuwe regels.  

• Het quarantaineattest toont nog een duur van 10 dagen  

• Ook met de testcodes zijn er soms problemen  

 

Tegen 4 oktober zou de overheid de nodige aanpassingen gedaan hebben om dit te verhelpen.  

In de tussentijd engageert het callcenter zich om hierover zo helder en transparant mogelijk te 

communiceren bij hun contacten en wordt gevraagd de richtlijnen van het callcenter op te volgen 

de FAQ-pagina van de overheid wordt dit ook zo vermeld.  

 

5. COVID MAATREGELEN – WAT VERANDERT VANAF 27/09? 

De nieuwe richtlijnen in de contactopsporing voor CLB en school vanaf 27/09: 

1. Voor kleuterscholen en lagere scholen:  
 

https://vrijclb.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=20c7fad446&e=e963b8f699
https://vrijclb.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=20c7fad446&e=e963b8f699
https://vrijclb.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=08ef94770e&e=e963b8f699
https://vrijclb.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=5d76244e55&e=e963b8f699
https://vrijclb.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=3fdac6fe29&e=e963b8f699
https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/20210901_covid_rapport_trimester_3.pdf
https://vrijclb.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=19ef282694&e=fba397b2de
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Alle kinderen in een klas/groep zijn laagrisicocontacten wanneer zich onder de kinderen slechts 
één besmetting bij een leerling voordoet. 

Wanneer zich binnen een periode van 7 dagen (in plaats van 14 dagen) een tweede geval in de 

klas voordoet (zonder link buiten de klas), worden alle leerlingen en de leerkracht als 

hoogrisicocontacten beschouwd en moeten zij worden getest met een ‘kindvriendelijke’ PCR test en 

in quarantaine geplaatst.  

• Als het resultaat van de eerste PCR-test negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven.  

• Een tweede PCR-test moet wel nog steeds worden uitgevoerd worden op dag 7 na het laatste 
hoogrisicocontact.  

De maatregelen die gelden voor scholen zijn ook van toepassing op buitenschoolse activiteiten 

van kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. 

2. Een andere wijziging betreft de quarantaineperiode van een samenwonend niet-gevaccineerd 
hoogrisicocontact. 

Voor kinderen en jongeren die binnen een gezin niet van de geïsoleerde persoon kunnen worden 

gescheiden (zoals een ouder van een kind), kan de quarantaine op hetzelfde moment eindigen 

als de isolatie van het indexgeval, mits op dat moment een negatief resultaat van een PCR-test 

wordt verkregen (d.w.z. een tweede test op dag 10). Een extra test 7 dagen later is echter nog steeds 

nodig, d.w.z. 7 dagen na de laatste blootstelling. 

3. Voor het secundair onderwijs blijven de regels inzake contractopsporing ongewijzigd.  

Voor leerlingen ouder dan 12 jaar en personeelsleden geldt wel nog het onderscheid naarmate de 

vaccinatiestatus van de betrokken persoon.  Hiervoor worden de regels die in de algemene 

maatschappij gelden, gevolgd.  

Het callcenter geeft de betrokken leerlingen en personeelsleden de te volgen richtlijnen mee. 

• Wie volledig gevaccineerd is, gaat in quarantaine en wordt zo snel mogelijk getest. Is deze test 
negatief, mag men uit quarantaine. Er volgt nog een tweede test op dag 7. 

• Wie niet of deels gevaccineerd is, gaat voor een periode van 10 dagen in quarantaine en wordt 
tweemaal getest. Enkel indien de tweede test (op dag 7) negatief is, kan de quarantaine vroeger 
beëindigd worden. 

• Wie de voorbije 180 dagen al een besmetting heeft doorgemaakt moet niet in quarantaine en 
wordt niet getest maar vermijd gedurende 14 dagen contacten met kwetsbare personen. Bij 
mogelijke symptomen (zelfs milde) contacteert men de huisarts en laat men zich testen. 

 

Wat is wel belangrijk:  

Tijdens het systematisch consult en bij de klassikale vaccinaties op school is het dragen van een 

mondmasker verplicht in de nabijheid van de CLB verpleegkundige en de CLB arts.  

Gelieve graag de klas op voorhand te verwittigen dat ze een masker mee hebben op deze 

momenten.  

 

6. TOEKENNING RELANCEMIDDELEN VOOR CLB 

Op de Vlaamse ministerraad van 17 september werd het BVR goedgekeurd waarmee ook voor de CLB's 
de relancemiddelen werden toegekend.  
 
Voor de periode van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 worden hiermee ook voor ons CLB 
middelen vrijgemaakt voor:   

1. Het samen met de school detecteren van de leerlingen die extra zorg nodig hebben omwille van 
de coronapandemie en noden waarop nog geen antwoord gekomen is. Dit zal in elke school 
gebeuren door de CLB-contactpersoon op het gestructureerd schoolintern zorgoverleg (cel 
leerlingenbegeleiding, zorgcel, MDO, …) 
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2. Het actief aanbieden van een onthaal aan alle leerlingen en hun ouders die omwille van de 
coronapandemie mogelijk bepaalde noden hebben waarop nog geen antwoord gekomen is. 
Leerlingen en hun ouders zijn vrij om al dan niet in te gaan op dit aanbod. Dit onthaal, dat breed 
geïnterpreteerd mag worden (lees: ook HGD-traject of kortdurende begeleiding), zal door de 
medewerkers gebeuren die aangesteld werden met de relancemiddelen. Per CLB-kernteam zal 
er binnen de vestigingen één medewerker aangesteld worden. Prioritaire aandacht zal gaan naar 
het mentaal welbevinden van leerlingen, al kan ook aandacht uitgaan naar problemen binnen 
andere begeleidingsdomeinen, zolang er een link met de coronapandemie kan aangetoond 
worden. 

3. De uitvoering van het contactopsporingsonderzoek in scholen en internaten (zie hoger) 

 

 
 

7. SAVE THE DATE: ONTMOETINGSDAGEN SCHOOL CLB 

Dit schooljaar zal het Vrij CLB Trikant ontmoetingsdagen organiseren voor hun scholen. De agenda én 
inschrijvingsmodaliteiten hiervoor zullen begin 2022 worden meegedeeld. De ontmoetingsdagen vinden 
plaats na de krokusvakantie en voor de paasvakantie. Ze starten telkens ofwel om 9u in de voormiddag 
ofwel om 13u30 in de namiddag en duren max. 3-tal uur. 

Volgende data worden best al vastgelegd in de agenda’s van de directies, zorgcoördinatoren, 
leerlingenbegeleiders: 

- Vestiging Izegem:  

1. SO: maandagvoormiddag 7 maart 2022 

2. BaO/ BuBao: vrijdagvoormiddag 11 maart 2022  

- Vestiging Tielt:  

1. SO/BuSO: woensdagvoormiddag 9 maart 2022   

2. BaO/BuBaO:  vrijdagvoormiddag 18 maart 2022 

- Vestiging Roeselare:  

1. er zijn twee sessies voor het BaO/BuBaO: op woensdagvoormiddag 23 maart 2022  en 
maandagvoormiddag 28 maart 2022. 

2. SO/BuSO: vrijdagnamiddag 25 maart 2022 

 

 
 
 


