
 

  

 

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

In de hoop dat de start van het nieuwe schooljaar inmiddels naar wens is verlopen, stuur ik 
jullie een nieuwe externe nieuwsbrief, met een expliciet verzoek om het eerste puntje te willen 
opvolgen, waarvoor dank. 
Kris 
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1. VRAGENLIJST VOOR SCHOOLDIRECTIES EN MEDEWERKERS SCHOOL 

INTERNE ZORG  

Om kwaliteitsvol te werken, dienen de CLB’s op regelmatige basis hun werking te laten 
evalueren bij hun belanghebbenden. Jullie zijn als directeur, zorgcoördinator, 
beleidsondersteuner, leerlingbegeleider… een zeer belangrijke partner.  
Samen geven we immers vorm aan leerlingbegeleiding op school. We willen graag jouw 
mening horen!  
 
We zouden het erg op prijs stellen dat je 10 minuutjes tijd wil vrij maken om deze vragenlijst 
in te vullen. Omdat opvattingen en ervaringen zelfs binnen eenzelfde schoolteam heel 
verschillend kunnen zijn, krijgen we graag jouw persoonlijke mening.  
 
De resultaten worden anoniem verwerkt. Dit project kadert binnen het speerpunt 4 van het 
beleidsplan van onze Vrij CLB koepelorganisatie “we maken onze effectiviteit meetbaar en 
zichtbaar”. Deze bevraging wordt gelanceerd door alle vrije CLB’s van Vlaanderen in al de 
scholen van hun werkgebied.  
 
Wens je je antwoorden te delen met je eigen CLB, waar we zelf de voorkeur aan geven, dan 
kan je op het einde van de vragenlijst de naam van jouw school toevoegen.  
 
De vragenlijst wordt afgesloten op 14 november. 
 
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! 
 

 

 

2. PREVENTIEPEILING GEZONDHEIDSBELEID OP SCHOOL 

Hoe gaat het met jullie preventieve gezondheidsbeleid? 
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=B6ur66E5GU6kW0eptPUxKw5BOxisorpHuJgqkgPmslhUMTgySlRDNVEzUFZJV0NHT1MxNFFMVUlJUS4u
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Vlaams Instituut Gezond Leven vzw nodigt opnieuw alle Nederlandstalige basis- en 
secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel uit om deel te nemen aan de 
Preventiepeiling - de ‘nieuwe’ indicatorenbevraging. Met deze driejaarlijkse bevraging 
wordt de kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid in het basis- en secundair 
onderwijs in kaart gebracht.  

 

De Preventiepeiling bevraagt welke preventieve acties basis- en secundaire scholen 
opzetten op het vlak van voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden, 
mondgezondheid, roken, alcohol en illegale drugs om zo een gezonde schoolomgeving te 
creëren voor de leerlingen. Enkele voorbeelden van vragen: Heeft de school een gezond en 
gevarieerd voedingsaanbod? Is er een speelplaats die beweging stimuleert? Zijn er 
duidelijke afspraken over roken? 

 

Wil je graag deelnemen? Of wens je meer info? Ga naar Preventiepeiling.be. 
informatief filmpje: https://youtu.be/bXYpNJsmkg4 

 

3. BROCHURES BESTELFORMULIER  

Vanaf dit schooljaar werkt de VCLB Service, die zorgt voor de productie van 
begeleidingsmateriaal,  samen met de firma Bredero voor drukwerk, de stockage en 
verzending van het OLB- keuzemateriaal.  
Dit impliceert dat de prijzen van het keuzemateriaal werden gewijzigd. Een infobrochure kost 
nu 2 EUR/stuk (voorheen 1,25 EUR), de handleiding 10 EUR/stuk (voorheen 7,5 EUR) en het 
keuzewerkboek  3,5 EUR/ stuk (voorheen 2,5 EUR). Daarnaast worden ook de 
verwerkingskosten en verzendingskosten apart aangerekend. Vrij CLB Trikant neemt, gezien 
de gewijzigde prijsstijging, voor dit schooljaar per keuzemateriaal de verwerkings- en 
verzendingskosten voor haar rekening,.  
 
Vanaf dit schooljaar werken we ook met één bestelformulier waar deze keuzematerialen 
kunnen worden besteld. Een link naar dit bestelformulier vind je HIER.  
Graag roepen we op, gezien de gewijzigde situatie, om de aantallen van de keuzematerialen 
op dit bestelformulier te willen aanduiden. Mocht je als school reeds de aantallen hebben 
doorgeven aan de CLB-medewerker en je kreeg hiervan feedback moet je niet nogmaals dit 
via het formulier doorgeven.  
 
Alvast dank voor jullie begrip en medewerking! 

 

4. ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS 

Naar aanleiding van de doorlichting vorig jaar kwamen we tot de vaststelling dat scholen 
niet of onvoldoende op de hoogte waren van onze verplichte CLB-opdracht t.a.v. de 
anderstalige nieuwkomers (AN). Daarom hierover in het kort wat uitleg en duiding:  
 
Onze verplichte CLB-opdracht t.a.v. de AN is tweeërlei: 
1. Gesprek of contactmoment met de (ouder van) elke anderstalige nieuwkomer: 

De school meldt  de inschrijving van de AN aan het CLB. Enkele maanden hierop 
volgend wordt een gesprek gepland door de CLB-medewerker. In dit gesprek geven we 
uitleg over de CLB-werking, peilen we naar het welbevinden en bekijken we of er al 
vragen zijn bij de leerling en/of de ouders waarvoor het CLB een rol kan opnemen. Deze 
activiteiten kaderen in het bevorderen van de integratie en de participatie in de schoolse 
context. 

 
2. Opdracht binnen het domein preventieve gezondheidszorg: 

https://www.gezondleven.be/projecten/preventiepeiling
https://youtu.be/bXYpNJsmkg4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcYocDw2FejAxmLWFmHXEePmG3cm1ZkRhu1E7rqKedMvDyEQ/viewform
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Dit omvat minimaal het aanbieden van vaccinaties (en inhaalvaccinaties), in 
overeenstemming met het Vlaams basisvaccinatieschema, met de bedoeling het 
ontstaan en de verspreiding van sommige besmettelijke ziekten tegen te gaan.  

 
Meer info: zie bijlage bij inspiratielijst samenwerkingsafspraken: Stappenplan Onthaal 
Anderstaligen 

 

5. VERSTERKEN VAN DE LEERLINGEN 6DE LJ 

Op de website van CLB Trikant is een lespakket en bijhorend spel te vinden om leerlingen 
van het 6de lj te helpen zoeken naar digitale tools en websites met info over 
gezondheidszorg. Dit met als doel hun kennis te verhogen en hen zelf te versterken in het 
zoeken naar antwoorden op vragen rond hun eigen gezondheid. Het pakket is te vinden in 
de algemene bijlagen van de samenwerkingsafspraken en via deze link. 
 
We geven eveneens telkenmale bij de systematische contactmomenten van het 6de lj een 
poster mee om dit pakket opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt ook een 
kaartje met de digitale link die naar het lespakket verwijst meegegeven aan de 
klasleerkracht. We hopen hiermee de jongeren te versterken in hun zelfzorg en hen 
bewuster te maken van hun eigen gezondheid.  
 

 

 

https://www.vrijclb.be/images/Scholen/Bijlagen_Samenwerkingsafspraken/Stappenplan_Onthaal_Anderstaligen.pdf
https://www.vrijclb.be/images/Scholen/Bijlagen_Samenwerkingsafspraken/Stappenplan_Onthaal_Anderstaligen.pdf
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-trikant/bijlagen-samenwerkingsafspraken

