
 

  

 

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

Op de vooravond van de laatste maand van het schooljaar, bezorgen we jullie graag nog een 
nieuwe externe nieuwsbrief met vraag om hier nog even jullie tijd voor te willen uittrekken. Er 
is nog wat belangrijke informatie opgenomen, vooral voor de scholen/partners die onze 
infosessies niet hebben kunnen volgen, maar evengoed andere niet onbelangrijke informatie 
die onze samenwerking alleen maar ten goede komt. Waarvoor dank. 
Kris 

INHOUD:  

1. Presentatie infosessie scholen 

2. Prioritering CLB-werk 

3. Zorgcentrum na seksueel geweld 

4. Project Upgrade 

5. Onderwijsambassadeurs 

6. BOS 

7. SNS – Sport na school 

8. Posters grensoverschrijdend gedrag 

 

 

1. PRESENTATIE INFOSESSIE VOOR SCHOLEN  

Op woensdag 4 mei, donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei gingen de infosessies voor onze 
scholen door. Dit werd gevolgd door een 40-tal scholen en aantal CODI’s die zorgden voor de 
verdere interne verspreiding. 
Via deze link kan je de presentatie downloaden. 
https://www.vrijclb.be/images/schooldocumenten/20220504_05_06_Infosessie_Scholen_websit
e.pptx  
  
Via deze link vind je de opname van onze laatste sessie: 
https://youtu.be/d1QtxY9vrlg  

 

2. PRIORITERING CLB-WERK 

Tijdens de infosessie met de scholen werd ook de door onze medewerkers gevraagde 
prioritering voorgesteld om de werkdruk naar het eind van dit schooljaar toe meer haalbaar en 
realistischer te maken. De prioritering werd vanuit het CLB-directieteam als volgt vastgelegd: 
 
Prioritering 3de trimester 
• Alle vragen m.b.t. verontrusting worden zoals steeds blijvend opgenomen (zie stappenplan 

bij samenwerkingsafspraken) 
• Aanbodgestuurde leerlingenbegeleiding (leerplichtopvolging, vaccinaties, systematische 

contactmomenten, maatregelen besmettelijke ziekten, onthaalgesprekken anderstalige 
nieuwkomers, begeleiding buitengewoon onderwijs, keuzeprocessen onderwijsloopbaan, 
verplichte adviezen) 

• Trajecten met impact op volgend schooljaar: verslag, gemotiveerd verslag kleine types 
(voorrang tov de brede types omwille van de teldatum kleine types op 1 oktober), 
heroriënteringen en vragen m.b.t. overzitten 
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Dit betekent dat ondermeer dat vragen naar handelingsgerichte diagnostiek rond leer- en 
ontwikkelingsstoornissen uitgesteld kunnen worden naar volgend schooljaar, zolang deze geen 
impact hebben op de start van volgend schooljaar.   
Deze inschatting zal best telkenmale in samenspraak gebeuren door de CLB-contactpersoon 
van je school en de ouders. 

 

 

3. ZORGCENTRUM NA SEKSUEEL GEWELD  

Als iemand geconfronteerd wordt met seksueel geweld, mag er niet geaarzeld worden om hulp 
te vragen.  
In het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG)  staan forensische verpleegkundigen dag 
en nacht klaar om te helpen en alle mogelijke steun te bieden met onder meer 
gratis medische verzorging, psychologische ondersteuning en verdere nazorg. Het is 
heel belangrijk om in die situaties snel hulp te zoeken en er niet alleen mee te blijven zitten.  
De opvang gebeurt in een rustige omgeving, met aandacht voor de directe noden en met alle 
respect voor de privacy van de betrokkene. Samen wordt er bekeken wat er moet worden 
ondernomen om het slachtoffer weer de controle in handen te geven na een traumatiserende 
situatie van seksueel geweld.  
In het ZSG staat het slachtoffer centraal en worden de beslissingen van het slachtoffer 
gerespecteerd. 
 
Hier vind je meer informatie over hoe je het ZSG in Roeselare kan bereiken en waarvoor men in 
dit centrum terecht kan. 
https://www.azdelta.be/nl/zorgcentrum-na-seksueel-geweld 

 

4. PROJECT UPGRADE  

Eind juni verloopt de termijn van het provinciaal transitieproject UpGrade. Hierom is er al sinds 
1 mei een aanmeldingsstop van kracht. Met oog op een verlenging van dit ESF-gesubsideerd 
project, nam CLB Trikant weer het initiatief om terug in te tekenen op een nieuwe oproep en 
stelden we ons kandidaat voor een hopelijke verlenging ervan.  
In de nieuwe oproep wordt de doelgroep van 2de en 3de graad BSO uitgebreid met 2de en 3de 
graad TSO en deeltijdse leersystemen (maar geen BuO). De aangegeven termijn in de oproep 
betreft ook maar voor één schooljaar (dus van 1 september tot eind juni 2023).  
 
Tegen half juni hopen we te zullen weten of we de verlengingsaanvraag van dit provinciaal 
project terug goedgekeurd krijgen en voor hoeveel uur. 
 

 

5. ONDERWIJSAMBASSADEURS 

Eind vorig schooljaar maakten we in deze nieuwsbrief melding van het project 
‘onderwijsambassadeurs’. 
Ter opfrissing: Het is een samenwerkingsproject, gesubsidieerd vanuit Stad Roeselare, tussen 
de CLB’s (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 met een 
migratieachtergrond in Roeselare die worden opgeleid rond thema’s m.b.t. onderwijs. Ze helpen 
ouders en leerlingen met een migratieachtergrond door hen te informeren. Dit moet helpen om 
de schoolloopbaan meer succesvol te laten verlopen en aldus ook de integratie te bevorderen.  
Ondertussen werden een 15-tal onderwijsambassadeurs gerekruteerd en werd er gestart met 
vormingen rond diverse thema’s (onderwijs, CLB-werking, vrije tijd, …).  
Eind juni is hun vorming achter de rug en kunnen ze ten volle hun rol van 
onderwijsambassadeur opnemen vanaf september. Via diverse methodieken (spel ‘ouders 

https://www.azdelta.be/nl/zorgcentrum-na-seksueel-geweld
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zonder grenzen’, onderwijscafés) staan ze klaar om anderstalige ouders te ondersteunen bij 
hun vragen. 
 

 

6. BOS 

De voorbije jaren stellen we meer en meer vast dat leerlingen in de loop van het derde trimester 
nog de school worden ontzegd. Daarbovenop stellen vast dat er vanuit diverse kanalen - noch 
door school noch door CLB  - voor deze leerlingen veelal geen oplossing meer gevonden kan 
worden. Met als gevolg dat het leerrecht voor deze leerlingen ernstig in het gedrang komt, vaak 
uitmondend in een niet slagen op het eind van het schooljaar.  
De scholen, die genoodzaakt worden om nog zo laattijdig een leerling de school te ontzeggen, 
blijven volgens de regelgeving verantwoordelijk voor deze leerling totdat deze leerling 
administratief ingeschreven is in een nieuwe school. Omdat dit laatste in de loop van het derde 
trimester in de praktijk veelal niet meer kan worden gerealiseerd, willen we als CLB een 
uitdrukkelijke oproep doen om ook voor deze leerlingen een alternatieve leerweg te vinden 
binnen de school.  
Naast de sanctionerende maatregel blijven we collectief verantwoordelijk om alle leerlingen 
(dus ook de leerlingen die een school worden ontzegd) steeds hun leerrecht te helpen vrijwaren 
en hun slaagkansen zo minimaal mogelijk in het gedrang te laten komen. Als dit niet kan via het 
vinden van een andere school, dan roepen wij op dat dit wel steeds verder kan gebeuren 
binnen de school waar de leerling sowieso blijft schoollopen, tot er een nieuwe school 
gevonden wordt. 
 
We willen bij deze dan ook graag expliciet oproepen om er over te willen helpen waken dat 
(veelal gedragsgebonden..) pedagogische grenzen die aan leerlingen worden opgelegd, het 
leerrecht van deze leerlingen niet schenden en hun slaagkansen op het einde van de rit niet in 
het gedrang mogen brengen.  

 

7. SNS – SPORT NA SCHOOL  

Graag vragen we aan de secundaire scholen om onderstaand bericht te vermelden op  
SMART school of op een gelijkaardig communicatieplatform…. ,waarvoor dank! 
 
https://sportnaschool.be/ 
De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs.  
Met deze pas kunnen ze gedurende een bepaalde periode na de schooluren deelnemen aan 
verschillende sportactiviteiten. 

• Op het uurrooster kijken ze wat er die dag te doen is en gaan er op af. 

• Voor sommige activiteiten die eenmalig of beperkt zijn in aantal is het soms noodzakelijk 
dat leerlingen vooraf inschrijven (zie algemene voorwaarden) 

Alle activiteiten gaan door in sportaccommodaties of scholen in de buurt. 
 
Kosten: 

• Voor één periode betalen ze €30, voor twee periodes slechts €45. 

• Met een UiTPAS of A-kaart met kansentarief, verschijnt bij de registratie automatisch het 
kortingstarief.  

• Hebben leerlingen recht op kansentarief, maar nog geen UiTPAS of A-kaart, dan kunnen 
ze zich aanmelden via de contactpagina of een sportpunt in je gemeente om je 
kortingstarief te ontvangen. 

• Bovendien kan een deel van het inschrijvingsgeld teruggekregen worden via de 
ziekteverzekering. 

 

 

https://sportnaschool.be/
https://sportnaschool.be/algemene-voorwaarden#reservatie
https://sportnaschool.be/contact
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8. POSTERS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  

Enkele voorbeelden 

 

De posters zijn gemaakt om grensoverschrijdend gedrag af te 
keuren en bespreekbaar te maken op school. Ze helpen om 
eerder en beter eigen grenzen aan te kunnen geven, voor jezelf 
op te kunnen komen, hulp te vragen en ‘nee’ te zeggen. Naast 
deze poster zijn er ook posters over 
sexting, grooming, racisme, pesten en cyberpesten.  
 

 

 

 

     
  

  

  
  

 
   

 

 

 

https://www.dms-educatief.eu/thema/grensoverschrijdend-gedrag/posters-ongewenst-gedrag
https://www.dms-educatief.eu/thema/grensoverschrijdend-gedrag/posters-over-sexting
https://www.dms-educatief.eu/thema/grensoverschrijdend-gedrag/posters-over-grooming
https://www.dms-educatief.eu/posters/posters-over-racisme
https://www.dms-educatief.eu/posters/posters-over-pesten
https://www.dms-educatief.eu/posters/posters-cyberpesten

