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Geachte directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde,
Beste geïnteresseerde,
“De start van het schooljaar is al genomen, nu de rest nog.” Deze gevleugelde uitspraak komt van één
van onze medewerkers. Ze is sprekend voor een heel intensieve start van wat zich aankondigt als een
zeer intensief jaar.
Er staat immers heel veel te gebeuren. Denken we maar aan de hervorming van het secundair
onderwijs en de uitrol van de ondersteuningsnetwerken in vervanging van GON. Of denken we maar
aan de hervorming van de leerlingenbegeleiding, inclusief de herstructurering van de CLB’s, waarbij
het opnieuw invullen van de opdracht van de CLB’s, inclusief mogelijke schaalvergroting, op de
agenda staan. Verder kijken we ook in eigen huis uit naar de eindfase van de renovatiewerken aan
ons gebouw, maar evenzeer naar een vernieuwd teamconcept, waar we in september 2018 mee
zullen starten, synchroon met het nieuwe decreet over de leerlingenbegeleiding.
Kortom, op 1 september 2018 zou leerlingenbegeleiding in het algemeen, en ons CLB en haar
werking in het bijzonder, er wel eens heel anders kunnen uit zien.
Vanzelfsprekend zullen wij jullie va allerlei kanalen, uiteraard ook via deze nieuwsbrief, over de
verdere ontwikkelingen blijven informeren.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ofwel eerder al bent ingeschreven op onze mailinglijst, ofwel
omdat u daar door onszelf bent aan toegevoegd omwille van diverse inhoudelijke of beleidsmatige
contacten met ons CLB. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kan u zich
gemakkelijk weer laten uitschrijven (zie colofon onderaan).
Anderzijds: een goed geïnformeerd persoon is er twee waard!
Graag ook uw bijzondere aandacht voor het puntje “Oog voor lekkers”, omdat de deadline voor
inschrijvingen reeds deze week verstrijkt.
Ik wens jullie alvast veel leesgenot.
Patrick Lancksweerdt, directeur
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1. BELEIDSJAARPLAN 2017-2018

Jaarlijks maken wij een beleidsjaarplan op. In dit beleidsplan omschrijven wij heel concreet de
actiepunten voor het schooljaar. Dit gaat dus over de prioriteiten die wij leggen voor dit schooljaar, de
specifieke klemtonen en af te werken zaken die wij willen realiseren, bovenop onze reguliere opdracht
van dagdagelijkse leerlingenbegeleiding.

Ons beleidsjaarplan biedt daardoor een goed zicht op wat onze belangrijkste engagementen zijn en
geeft meteen ook een caleidoscoop op de organisatie van onze inhoudelijke werking.
In dat beleidsplan vinden jullie reeds een eerste aanzet naar onze vernieuwde teamwerking.
U kan het beleidsjaarplan vinden op onze website:
http://www.clbroeselare.be/documenten/beleidsjaarplan_2018.pdf
Patrick Lancksweerdt, directeur

2. TIENDAAGSE GEESTELIJKE GEZONDHEID

Vorig jaar werd nog de Week van de Geestelijke Gezondheid
georganiseerd. Dit jaar wordt er voor het eerst een tiendaagse van gemaakt: 10 dagen aftellen naar
10 oktober, de Werelddag Geestelijke Gezondheid. De tiendaagse zal voortaan elk jaar
plaatsvinden van 1 tot 10 oktober.
In West-Vlaanderen werd opnieuw gekozen voor een provinciaal accent, namelijk ‘Horen, zien en
praten’. Omdat West-Vlamingen daar blijkbaar niet zo goed in zijn. Daarom stimuleren we jong en
oud tot meer praten. Praten over dagdagelijkse dingen, maar ook praten over zaken die je
bezighouden, eigen gevoelens en problemen. Want praten maakt het verschil.
Via deze linken vinden jullie alvast een inspiratielijst met spellen die praten en communicatie een
centrale rol geven. Je kan deze gratis bij ons ontlenen!
- inspiratielijst basisonderwijs
- inspiratielijst secundair onderwijs
Merel Van Neste, coördinator Preventieve Gezondheidszorg

3. INFOPUNT OPVOEDING

Wist je dat ouders met opvoedingsvragen 3 momenten tijdens de week terecht kunnen in het Huis van
het Kind (in het Welzijnshuis) voor een luisterend oor en pedagogisch adviesgesprek?
- Op maandag: op afspraak tussen 8u30 en 11u30
- Op woensdag: vrij tussen 14u en 17u
- Op vrijdag: vrij tussen 8u30 en 11u30
Al sinds 2009 wordt er ook twee maal per jaar een vormingskalender verspreid met het aanbod van
het Infopunt Opvoeding te Roeselare. Via deze nieuwsbrief willen we de verspreiding nog vergroten
en zoveel mogelijk ouders, leerkrachten, opvoeders en geïnteresseerden uitnodigen.
Het aanbod richt zich naar opvoeders van jonge kinderen en tieners.
Een kort overzicht:
Do 5/10/17 of do 14/12/17
Do 19/10/17
Wo 08/11//17
Di 21/11, di 28/11 en di 05/12/17

Peuters lief, maar soms lastig
Online relaties en seksualiteit
Sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren door middel van spel
Eerste hulp bij emoties van tieners

Voor meer informatie (locatie, spreker, tijdstip) en inschrijvingen: huisvanhetkind@roeselare.be of via
het Welzijnshuis 051/80.59.00.Of op de website van Huis van het Kind Roeselare.
Emma Desmet, verantwoordelijke infopunt opvoeding

4. BIJZONDERE BEPALINGEN EN AFSPRAKENNOTA’S

De samenwerking tussen school en CLB wordt sinds de start van de CLB’s vastgelegd in een
beleidscontract, bestaande uit een vast luik en een jaarlijks te concretiseren luik. Het vaste luik werd
een aantal jaar geleden hernieuwd en voor een beleidsperiode van 6 jaar vastgelegd tot 2020.
De besprekingen mbt het jaarlijks contract, die wij de bijzondere bepalingen (vrij onderwijs) of
afsprakennota’s (stedelijk en gemeentelijk onderwijs) noemen, zijn volop bezig. Tijdens die
besprekingen leggen wij de afspraken vast over de samenwerking tussen school en CLB.
In de BB/AN’s (zoals wij die documenten gewoonlijk afkorten) verwijzen wij regelmatig naar bijlagen.
Een aantal afspraken tussen school en CLB die algemeen zijn, worden op deze manier gebundeld.
Om de hoeveelheid papier wat te besparen printen wij deze bijlagen niet meer uit, ook al omdat ze
allemaal te vinden zijn op onze website.
Wel wensen wij de aandacht te vestigen op enkele nieuwe of gewijzigde zaken in onze werking, die
wij graag even in de kijker zetten:
- Voor al onze scholen streven wij er naar dat er eerst een intern overleg gebeurt over de
zorgleerlingen (fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm). Op deze manier kan men binnen de school
de selectie maken van die leerlingen die men met het CLB wenst te bespreken (zorgfase 2 en 3).
Voor diverse scholen betekent dit mogelijk een vermindering van het aantal systematische
contactmomenten (CEL of MDO) met onze CLB-medewerkers.
- We hebben twee nieuwe stappenplannen ontwikkeld, die beide gaan over een bijsturing van onze
stroomdiagrammen rond aanpak van kindermishandeling: enerzijds wat te doen bij een
vermoeden van kindermishandeling en anderzijds een stroomdiagram over wat te doen bij een
acute situatie van kindermishandeling. Door omstandigheden zijn beide documenten nog niet
beschikbaar, maar dat zal tegen begin oktober afgewerkt zijn.
- Voor de anderstalige nieuwkomers, zowel in basisonderwijs als in secundair onderwijs maakten
wij i.f.v. het medisch contactmoment een vragenlijst op. Ook deze kan je terugvinden op onze
website. Wij zijn momenteel nog bezig met het vertalen van deze vragenlijst naar verschillende
talen. Ook deze zullen in de komende weken te vinden zijn op onze website.
Lieslot Vandenberghe, kwaliteitscoördinator

5. ONDERSTEUNINGSNETWERKEN

Geïntegreerd onderwijs, of kortweg GON, is al ruim 30 jaar een ingeburgerd begrip. Sinds 1
september 2017 bestaat GON niet meer. Het kreeg niet alleen een nieuwe naam, nl. “Ondersteuning”,
het kreeg meteen ook een andere invulling.
In de laatste periode van het schooljaar was hier bijzonder veel over te doen, ook al omdat –laat ons
een kat een kat noemen- er bijzonder veel onduidelijkheden waren over de organisatie, de
procedures, de principes en de ondersteuners. Over alles dus, eigenlijk. Intussen klaart de mist stilaan
op, maar blijven er nog heel wat onduidelijkheden.
In West-Vlaanderen hebben de vrije CLB’s een stevige bijdrage geleverd om de opstart van de
ondersteuningsnetwerken (kortweg ONW) in goede banen te (helpen) leiden. Daarbij stond vooral een
goede start voor de leerlingen centraal.
In de regelgeving staat dat voor elke leerling die men aanmeldt bij het ONW er een handelingsgericht
diagnostisch traject moet zijn afgelegd, samen met CLB, school en cliënt (ouders en/of leerling).
Dergelijk traject mondt dan uit in een handelingsgericht advies.
Dit deden wij door voor elke “ondersteuningsleerling” ons handelingsgericht advies te vertalen in
gewenste maatregelen (op niveau van de leerling, de klas of de school), gewenste duur en gewenste
intensiteit van ondersteuning. Deze documenten (Gemotiveerde Verslagen of addenda bij eerdere
verslaggeving) bezorgden wij grotendeels reeds in augustus aan de ondersteuningsnetwerken.
Op deze manier zijn wij er van overtuigd dat de ondersteuners vanaf september concrete handvatten
aangereikt kregen om in de school met de ondersteuningsleerlingen aan de slag te gaan. Voor onze
CLB-medewerkers betekende dit dat een bijzondere inspanning moest gebeuren om al deze
gewenste ondersteuningsmaatregelen uit te schrijven. Met een bijzondere bedanking voor de
geleverde inspanningen!

Nog tal van zaken moeten we verdere duidelijkheid krijgen. Wij hopen om de komende weken hierover
nog verdere afspraken te kunnen finaliseren.
Patrick Lancksweerdt, directeur

6. WEDSTRIJD ROOKVRIJE KLASSEN

Doe met je school mee aan de Wedstrijd Rookvrije Klassen en probeer met de klassen uit de 1e graad
minstens 90% rookvrij te blijven tegen het einde van het schooljaar. Elke klas die daarin slaagt,
ontvangt een diploma.
Schrijf je school in tussen 1 september en 27 oktober 2017.
Per klas registreert de leerkracht drie maal het aantal rokers in de klas. Noteer alvast volgende
deadlines in jullie agenda:
- Deadline inschrijvingen én eerste registratie: t.e.m. 27 oktober 2017.
- Deadline tweede registratie: t.e.m. 31 januari 2018.
- Einde derde registratie: t.e.m. 30 april 2018.
Kans maken op een mooie klasuitstap? Doe dan mee aan de creatieve wedstrijd en maak tegen ten
laatste 30 april 2018 een reclamefilmpje of poster over niet roken.
Meer info: www.rookvrijeklassen.be
Merel Van Neste, coördinator Preventieve Gezondheidszorg

7. OOG VOOR LEKKERS?

Heeft jouw school Oog voor Lekkers?
Tutti Frutti breidt uit met groenten en melk en verandert van naam:
Maak kennis met de Oog voor Lekkers-campagne. Het principe van
Oog voor Lekkers is eenvoudig: op een vaste dag in de week eten de
leerlingen samen een lekker stuk fruit/groente en/of drinken een glas
melk als tussendoortje.
Scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) kunnen
gedurende 10 weken een portie groente/fruit en/of een portie melk per
leerling per week terugbetaald krijgen. Voor scholen met een hoog
percentage kwetsbare leerlingen (30% of meer) en buitengewoon
(basis of secundair) onderwijs wordt de gesubsidieerde periode tot 20 weken verlengd om zo deze
leerlingen extra te ondersteunen.
Interesse? Vraag een subsidie aan tussen 4 en 21 september 2017.
Wat na de gesubsidieerde periode?
Verleng je abonnement bij de handelaar of kies voor ‘Gezond in de boekentas’, waarbij je ouders
vraagt om een stuk fruit/groente of melk mee te geven als tussendoortje.
Op zoek naar een leverancier in de buurt?
Ontdek hier een overzicht van handelaars die op dit moment al deelnemen aan het project. Je kan
uiteraard ook met een andere handelaar uit de buurt een contract afsluiten.
Meer info: www.oogvoorlekkers.be.

Merel Van Neste, coördinator Preventieve Gezondheidszorg

8. BEWEGEN NAAR DE ZON

Vlaamse leerlingen bewegen te weinig. Slechts 48% van de kinderen en 29% van de adolescenten
haalt de norm van één uur per dag matige tot zware intensieve lichaamsbeweging. Bovendien moeten
kinderen te lang stilzitten op school.
Doe daarom met je klas mee aan 'Bewegen naar de zon'. Laat leerlingen uit de basisschool elke dag
minstens één kwartier bewegen door actieve middagspeeltijd, actieve verplaatsingen naar
schoolactiviteiten, bewegingstussendoortjes ... en registreer dit op het digitaal platform.
Alle Vlaamse leerlingen uit het basisonderwijs leggen tijdens één schooljaar samen de afstand naar
de zon af! Dat is 150 miljoen kilometer.
Meer weten? Surf naar www.bewegennaardezon.be.
Merel Van Neste, coördinator Preventieve Gezondheidszorg
Colofon
Deze nieuwsbrief vindt u ook in zijn interactieve vorm op de website van het CLB: http://www.clbroeselare.be/, een plek om te
grasduinen. We zijn ook te vinden op facebook: https://www.facebook.com/clbroeselare
Deze nieuwsbrief mag verspreid worden onder collega’s, leerkrachten, vrienden, kennissen… Elke geïnteresseerde kan de
nieuwsbrief rechtstreeks en individueel ontvangen. Daarvoor volstaat het om een bericht te sturen naar volgend mailadres:
lieslot.vandenberghe@clbroeselare.be, met als onderwerp: “abonnement nieuwsbrief CLB”.
U kan zich al even gemakkelijk weer uitschrijven, door gewoon op deze nieuwsbrief te antwoorden met de boodschap
“nieuwsbrief annuleren”.
Redactie: Lieslot Vandenberghe
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Lancksweerdt, vzw Vrij CLB, Kattenstraat 65, 8800 Roeselare.

