
 

  

 

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

Het einde van een lang, belastend schooljaar staat voor de deur. We willen jullie bedanken 
voor de intense samenwerking en bij momenten jullie geduld. 

De herstelnood bij onze medewerkers is groot. Die zal niet minder zijn bij al onze onderwijs- 
en netwerkpartners. We hopen voor jullie allen dat de op til staande vakantie een periode van 
rust, onthaasting en ontspanning zal betekenen, zodat we vanaf halverwege augustus er 
weer met frisse moed tegen aan kunnen. In ieder geval gunnen we het jullie van harte. 

Enjoy! 
Kris 

INHOUD:  

1. Samenwerkingsafspraken: inspiratielijst? 

2. PCM middelen 

3. Save the date: donderdag 8 december 2022 en donderdag 2 februari 2023 

4. Advies 1ste leerjaar B 

5. Verlenging project Upgrade 

6. Project eerstelijns psychologische hulp MOEV 

7. Openingsuren zomer 2022 

 

 

1. SAMENWERKINGSAFSPRAKEN  

 
De inspiratielijst met oog op het opmaken van de jaarlijkse samenwerkingsafspraken wordt 
momenteel geüpdated.  
Het document zal eind augustus op onze website verschijnen. 
 

 

2. RELANCEMIDDELEN  

Vanaf 1 september maken we niet verder aanspraak op postcorona middelen  (relance 
middelen). Dit betekent dat deze extra ondersteuning weg valt binnen alle kernteams 
van ons CLB Trikant. Wel kunnen we gedeeltelijk aanspraak maken op middelen van het 
nooddecreet (Oekraïnemiddelen), al betekenen die wel een drastische daling ten opzichte 
van de corona gebonden middelen waar we de voorbije twee jaar aanspraak op konden 
maken. Dit betekent dat we geleidelijk aan terug evolueren naar de basis 
personeelsomkadering van voor het coronatijdperk. 
 
Hiermee in verband zijn we genoodzaakt om de omkadering tussen de vestigingen te 
herverdelen en te hamoniseren. Zo probeerden we een aantal onevenwichten binnen de 
vestigingen te herstellen als gevolg van ondermeer verschuivingen of wegvallen van 
scholen binnen het werkgebied van de vestigingen. 
 

 

3. TWEE SAVE THE DATES:  08.12.2022 EN 02.02.2023 
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Op 8 december 2022 zal er een provinciale vormingsdag worden georganiseerd voor 
CLB en onderwijs.  
De dag zal worden georganiseerd door de Vrije CLB PROSA-groep Specifieke 
onderwijsbehoeften en de Pedagogische Begeleidingsdienst.  
De punten die op de agenda zullen komen te staan, zijn ondermeer:  

- Wat is gemeenschappelijk curriculum 1B?  
- Wat is gemeenschappelijk curriculum OV3 
- OLB-taken in de oriëntering 1B/OV3  

De sprekers liggen nog niet vast. 
 
Op donderdag 2 februari 2023 organiseert CLB Trikant een gemeenschappelijke 
studiedag met als onderwerp Signs of Safety.  
Nadine Callens (ex-CLB-medewerker en freelance nascholer) zal de nascholing komen 
verzorgen.  
De keuze van dit thema dient te worden gesitueerd vanuit de groeiende nood tussen 
onderwijs en CLB naar gezamenlijke afspraken in het omgaan met verontrusting. De 
nascholing zal worden georganiseerd voor alle scholen van ons werkgebied van het Vrij 
CLB Trikant, in eerste instantie gericht naar schooldirecties / zorg- of leerlingenbegeleiders. 
Gelieve deze datum alvast al vrij te houden in jullie agenda. 
Een minimale vertegenwoordiging van één persoon per school, samen met de CLB-
medewerkers van Trikant, zal worden gevraagd. 

 

4. ADVIES 1STE LEERJAAR B – WELK CLB? 

Een CLB advies voor instap in het 1ste leerjaar B met getuigschrift basisonderwijs is 
opnieuw nodig. 
Het kabinet gaf recent aan dat ze de rol voor het geven van advies 1B zien weggelegd bij 
het CLB van het secundair onderwijs, maar dat het ook het CLB basisonderwijs mag zijn. Er 
kan dus met andere woorden volgens de overheid hier pragmatisch mee worden 
omgegaan.  
 
Het CLB-advies houdt in dat er een gesprek geweest is met de ouders over deze keuze en 
de (eventuele positieve of negatieve) gevolgen hiervan voor de onderwijsloopbaan van 
leerlingen. 
We gaan er in eerste instantie van uit dat een dergelijk adviesgesprek het nuttigst en het 
meest logisch is wanneer de CLB-medewerkers van het basisonderwijs het advies kunnen 
geven, omdat ze deze leerling mogelijk ook beter kennen.  
Het gebeurt zeer regelmatig dat de CLB-medewerker in het kader van keuzebegeleiding 
samen met de leerkracht van het 6de jaar een gesprek heeft met de ouders over de 
overstap naar het secundair onderwijs. Wanneer een eventuele overstap naar 1B daar aan 
bod zou komen, menen we dat die collega het best geplaatst is om het advies hierover te 
geven. Deze collega kan uiteraard – waar nodig - ook steeds te rade gaan bij de collega's 
van het secundair onderwijs.  
 
We beseffen evenwel dat dit niet voor alle leerlingen zo zal lopen en zeker niet dit 
schooljaar, omwille van de laattijdigheid van de beslissing vanuit het kabinet.  
Dit advies kan dus ook in het begin van het SO gevraagd worden door de ouders aan het 
CLB dat samenwerkt met de secundaire school.  
Het is dan wel belangrijk dat de school het CLB hiervan op de hoogte stelt dat er leerlingen 
met getuigschrift wensen in te schrijven in 1B en dat de ouders ook gemeld wordt dat ze 
met het CLB contact moeten opnemen, omdat een gunstig advies van het CLB één van de 
toelatingsvoorwaarden is. Zonder dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen ouders 
en CLB hiermee in verband zal er ook geen gunstig of ongunstig advies vanuit CLB 
gegeven kunnen worden en zal de inschrijving ook niet geldig zijn. 
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5. VERLENGING PROJECT UPGRADE 

Goed nieuws! Het project UpGrade, ons transitietraject voor potentiële vroegtijdige 
schoolverlaters, zal worden verlengd met één schooljaar.  
 
Niettegenstaande de uitbreiding van doelgroep naar TSO en deeltijdse leersystemen – 
naast de reeds bestaande doelgroep 2de en 3de graad BSO-, zal de omkadering van het 
team dezelfde blijven als de voorbije twee jaar: Eveline Vanneste en Stefaan Van Goethem 
blijven op post, Isabelle Valcke verlaat het project. Ter vervanging van Isabelle wordt 
inmiddels een halftijdse maatschappelijk werker gezocht.  
Vanaf 1 september 2022 zullen nieuwe casussen opnieuw kunnen worden aangemeld.  

 

6. PROJECT EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE HULP MOEV 

We kunnen met plezier meedelen dat we vanuit CLB Trikant extra middelen hebben 
binnengehaald om twee eerstelijnspsychologen aan te  werven in kader van de ELP-
conventie, georganiseerd vanuit het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke 
Gezondheid (WINGG).  
 
Céleste Vincent (16u) en Kristof Planckaert (12u) zullen deze opdracht als 
eerstelijnspsychologen ter harte nemen. Hun opdracht staat volledig los van de reguliere 
CLB opdracht.  
Prioritair zal worden ingezet op het organiseren van groepssessies voor jongeren met licht 
tot matige mentale problemen. Doorverwijzingen vanuit scholen/onderwijs dienen te 
gebeuren volgens de reguliere CLB-draaischijffunctie (dus niet rechtstreeks).  
 
Meer informatie is terug te vinden via volgende website: zie link. 

 

 

7. OPENINGSUREN ZOMER 2022 

Het Vrij CLB Trikant is tijdens de vakantie in zijn drie vestigingen open vanaf 1 juli tot en 
met 13 juli en van 16 augustus tot en met 31 augustus. 
Dit telkens volgens deze openingsuren: 8u30-12u00 en 13u00 tot 17u00, vrijdag tot 16u00. 
 
Binnen de drie vestigingen zal worden gewerkt met een aanwezigheidssysteem, waardoor 
er voldoende medewerkers beschikbaar zullen zijn om de cliënt minstens één stap vooruit te 
helpen.  
De drie vestigingen zijn te bereiken op hun gekend nummer of algemeen mailadres: 
info@clbtrikant.be  
@Tielt: 051.42.66.42 
@Roeselare: 051.25.97.00 
@Izegem: 051.30.13.61 
 
Vanaf 14 juli tot 15 augustus zijn we voor het cliënteel gesloten. De mailberichten zullen 
wel worden gelezen voor eventuele dringende zaken, maar pas vanaf 16 augustus zullen de 
andere mails verder worden behandeld. 
 
Weet dat er ook CLB-Ch@t permanentie wordt georganiseerd in de zomervakantie. 
Interessant kan zijn om onderstaande banner ter bekendmaking toe te voegen aan jullie 
digitale leerlingensysteem (zoals smartschool of de eigen website). 
 

http://www.elpmoev.be/
mailto:info@clbtrikant.be
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Namens alle Trikanters  

wensen we jullie  

een deugddoende, zonovergoten vakantie  

toe! 


