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Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde
Middenin voor iedereen drukke tijden bezorgen we jullie een korte externe nieuwsbrief.
De overige informatie komt aan bod op de schoolinformatiesessies van komende woensdag,
donderdag of vrijdag, waarvoor er nog kan worden ingeschreven.
Mvg
Kris Supply
INHOUD:
1. Herinnering infosessie scholen
2. Tekst schoolreglement
3. Warme Willem (LOGO)

1. HERINNERING INFOSESSIE SCHOLEN
In de vorige externe nieuwsbrief werden de infosessies voor scholen aangeknodigd. Hierbij
nogmaals een herinnering.
Op de agenda staan:
- Korte feedback vanuit de doorlichting
- CLB -opdracht Versterken schoolteam
- Samenwerkingsafspraken:
o Beeldvorming te gebruiken om samenwerkingsafspraken beter vorm te geven
o Checklist inspiratielijst samenwerkingsafspraken
Deze digitale infosessie zal drie keer worden georganiseerd op volgende momenten, waaruit je
als school kunt kiezen:
- Woensdag 4 mei 2022 13u30-15u00
- Donderdag 5 mei 2022 13u30-15u00
- Vrijdag 6 mei 2022 9u00-10u30
Je kan je nog inschrijven via volgend formulier.

2. TEKST SCHOOLREGLEMENT 2022-2023
Zoals elk schooljaar publiceren we de tekst rond de CLB-werking aan, die als suggestie kan
dienen om op te nemen in het schoolreglement van jullie school.
Deze tekst geven wij elk jaar een update, inclusief enkele ontwikkelingen die sinds vorig
schooljaar nieuw zijn: gelijkschakeling van de openingsuren over de drie vestigingen, …
Er zijn per vestiging afzonderlijke versies opgemaakt: één tekst voor het basisonderwijs , één
tekst voor het buitengewoon basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs

(middenschool)/buitengewoon secundair onderwijs. De verschillende versies zijn een gevolg
van het divers aanbod van de systematische contactmomenten per onderwijsniveau.
Je kan de teksten downloaden vanuit onze website om deze te integreren in jullie
schoolreglement, afhankelijk van jullie eigen onderwijsniveau: https://www.vrijclb.be/vrij-clbtrikant/schoolreglement-clb-trikant

3. WARME WILLEM ( INFO VANUIT LOGO)
“WIJ" is meer dan een vragenspel. Het is een tool die je helpt om te leren
communiceren en een plaats waar je je persoonlijke relaties kan verdiepen.
Het vernieuwde vragenspel heeft 2 edities. Eentje voor vrienden die al
goede vrienden zijn, en eentje voor mensen die elkaar nog niet zo goed kennen (maar
bijvoorbeeld wel samen in de klas zitten… ).
Iedere editie biedt je 45 vragen aan om vriendschappen te verdiepen en te verduurzamen.
Gratis versies van het vragenspel zijn te downloaden via de website van Warme William.
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