
 

  

 

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

 
Bij deze vindt u een nieuwe externe nieuwsbrief met enkele belangrijke informatie voor de 

komende week. 

Mvg 

Kris 

INHOUD:  

1. SID in 2022 

2. Aankondiging: webinar voor directies en codi’s BaO en BuBao rond provinciaal actie 

onderzoek 1B 

3. Combinatie vaccinaties door CLB en COVID-19 vaccinaties door het 

vaccinatiecentrum. 

4. Doorlichting: 10 casussen geselecteerd 

 

 

1. SID-IN 2022 

Zoals eerder al gecommuniceerd gaat de digitale SID-in door op  

- woensdag 16 februari – 12u tot 17u 

- zaterdag 19 februari – 10u tot 16u 

- woensdag 23 februari 12u tot 17u 

Om ouders van leerlingen einde secundair onderwijs te informeren over het opzet en de 

tijdstippen van de SID-in, kunnen scholen volgende brieven gebruiken: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sid-in/brief-informeer-ouders-over-de-sid-in 

De infobrief voor ouders is in verschillende talen beschikbaar. 

 

 

2. AANKONDIGING: WEBINAR VOOR DIRECTIES EN CODI’S BaO EN BuBaO ROND 

PROVINCIAAL ACTIE-ONDERZOEK 1B  

Het provinciaal actie-onderzoek1B wil het prestatiepeil voor lezen, schrijven, rekenen én het 

welbevinden bij de start van 1B in kaart brengen. Over de informatie van het onderzoek 1B die 

is doorgestroomd naar de directies en leerkrachten SO wordt nu ook een provinciaal 

informatiemoment voor geïnteresseerde directies uit het Basisonderwijs of Buitengewoon 

Basisonderwijs. 
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De resultaten van het onderzoek zijn een belangrijk signaal voor de lagere scholen. Bovendien 

bieden ze nuttige informatie omtrent het OLB-domein en de oriëntering naar 1B. 

Inmiddels hebben we ook een onderzoek uitgevoerd naar de leesprestaties bij een populatie uit 

1A.   Ook deze groep vergelijken we met de normgroep van 2013-14. In die zin zijn de 

resultaten wel relevant voor lagere scholen. 

Het provinciaal informatiemoment gaat door op: 15 maart 2022 om 13u. 

Link  https://meet.google.com/gdu-cdub-icy 

Graag vooraf een seintje  naar onderzoeker  hermine.vermeersch@vrijclbwesthoek.be 

Inhoud webinar: 

1. opzet van onderzoek 

2. wie is de 1B-leerling : leerlingenkenmerken 

3. resultaten lezen, schrijven, rekenen, welbevinden en evolutie met vergelijkbare groep 

Vlaamse leerlingen uit 2014-2016 

4. leesonderzoek bij leerlingen 1A 

5. aanbevelingen voor de praktijk 

Meer info vindt U al op http://actieonderzoek-1b.vclbwestvlaanderen.be/  

 

3. COMBINATIE VACCINATIES door CLB en COVID-19 VACCINATIES door 

vaccinatiecentrum.  

Verduidelijking bij onze dringende communicatie naar ouders en leerlingen eerder deze week. 

 

➢ Het CLB dient de reguliere (niet-Covid-) basisvaccinaties + de inhaalvaccinaties toe aan 

leerlingen. De voorwaarde is dat er een  toestemming is van (minstens) 1 ouder/voogd of 

van de mature leerling zelf.  

Wij volgen hier de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. CLB dient geen COVID- 

vaccinaties toe. 

 

➢ Het vaccinatiecentrum dient COVID vaccinaties toe aan leerlingen onder dezelfde 

toestemmingsvoorwaarden. 

De vraag hoeveel tijd men moet laten tussen een COVID vaccinatie en een vaccinatie door 

CLB keert regelmatig terug.  

➢ Er moet géén interval gerespecteerd worden tussen een basis- of inhaalvaccinatie 

(opdracht CLB) en het COVID-19-vaccin (opdracht van vaccinatiecentrum).  

➢ DUS elk interval is verantwoord en ook gelijktijdig vaccineren kan. 

 

Er is dus geen reden om een basis- of inhaalvaccinatie uit te stellen omwille van een COVID-

vaccinatie  of omgekeerd. 
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4. DOORLICHTING: 10 casussen geselecteerd 

Het Vrij CLB Trikant wordt doorgelicht door de inspectie vanaf 4 maart t.e.m. 10 maart.  

Er zijn hiervoor, door de doorlichting zelf, 10 scholen  geselecteerd uit het werkgebied van Vrij 

CLB Trikant. De betreffende 10 scholen werden hier reeds deze week van op de hoogte 

gebracht door de respectievelijke vestigingsdirecteur met de planning. Vanuit het CLB-team 

werd per geselecteerde school een casus gekozen die aan een aantal voorafbepaalde criteria 

diende te voldoen. 

 

Voor de scholen, die geselecteerd werden, zal er ook een digitaal gesprek doorgaan met de 

inspecteurs rond de gekozen casus. Binnen de school zal gekeken moeten worden wie of welke 

leerlingenbegeleider, zorgcoördinator het nauwst betrokken was bij deze casus. Gelieve zeker 

tegen uiterlijk woensdag deze naam en contactgegevens door te geven aan de desbetreffende 

CLB-contactpersoon van jullie school, die jullie hiermee in verband zal contacteren. 

 

Alvast bedankt om dit ter harte te willen nemen.  

 

 


