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Geachte directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde,
Beste geïnteresseerde,
De winter is in het land. We zullen het geweten hebben: korte dagen, lange nachten, sneeuw en alles
wat dit met zich mee brengt, van miserie tot amusement. Het jaar 2017 loopt daarmee ook stilaan op
haar einde.
Tijd om vlak voor de Kerstvakantie nog even wat informatie samen te brengen over het wel en wee
van het CLB. Hopelijk kunnen jullie alvast genieten van deze informatie, net zozeer als jullie straks
kunnen genieten van een deugddoende vakantie, prettige feestdagen en een kleurrijke overstap naar
2018.
Een mooie uitsmijter: Warme is in de eerste plaats een gevoel, niet zozeer een temperatuur. Wij
wensen jullie dus vooral veel warmte!
Patrick Lancksweerdt, directeur
INHOUD:
1. Het CLB is open tot 21.00 u op 22 december
2. Wat als ... ADHD je aan het denken zet?
3. Stippel je persoonlijke route uit op de SID-in!
4. Vragenlijsten voor medisch consult
5. Communicatie vaccinnatie
6. Meer dan 4000 kinderen en jongeren chatten met CLB in 16-17
7. Meeting of Minds for Youth

1. HET CLB IS OPEN TOT 21.00 U OP 22 DECEMBER

Het einde van het eerste trimester nadert alweer heel vlug. Voor velen is het een welgekomen periode
van rust en feest. Hopelijk is het voor alle leerlingen ook een succesvol afsluiten van een eerste
belangrijke periode in het schooljaar.
Helaas is dit niet voor iedereen zo. Voor enkelen zal de klassenraad een ‘heroriëntering’ of ‘contact
met het CLB’ voorstellen.
Om het aantal oriënteringsvragen goed te kunnen opvangen, organiseren we, zoals elk jaar, terug een
avondzitting. Deze gaat door op het moment waarop in de meeste scholen het oudercontact doorgaat.
Concreet betekent dit dat we op vrijdag 22 december beschikbaar zijn vanaf 13.00 u tot 21.00 u
voor ouders en/of leerlingen met oriënteringsvragen.
Daarmee is het nog niet gedaan. Zoals naar gewoonte is het CLB ook tijdens de Kerstvakantie twee
dagen open.
Voor de Kerstvakantie van dit schooljaar is het CLB open op:
- woensdag 27 december van 8.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 18.00u.
- vrijdag 5 januari van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u.
Iedereen kan langs komen zonder afspraak te maken. Toch raden wij aan om op voorhand wel een
afspraak te maken. Op deze manier kan men verhinderen dat men lang moet wachten.
Leen Neirynck, coördinator onderwijsloopbaanbegeleiding

2. WAT ALS … ADHD JE AAN HET DENKEN ZET?

Op maandag 15 januari in de voormiddag organiseert ons CLB een voordracht over ADHD. Wij willen
een stand van zaken schetsen over de huidige visie op ADHD, medicatie en aanpak. Uiteraard zal de
focus ook liggen op hoe we daadwerkelijk aan de slag kunnen met ADHD in de klas.
Voor dit informatiemoment hebben wij Ilse Dewitte aangesproken. Zij is orthopedagoog en ADHDreferent bij het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG). Ze is tevens
medeontwikkelaar van de ADHD-toolkit.
De voordracht richt zich naar leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren en directies van al onze
scholen waar wij mee samenwerken. Deze voormiddag zal doorgaan in de lokalen van de
scholengroep St Michiel en Arkorum in de Kattenstraat 33 in Roeselare.
De voordracht is gratis en duurt van 09.00 u tot 11.00 u. Inschrijven kan via onze inschrijvingsmodule:
http://adhd.clbroeselare.be
Meer info over de voordacht kunt u vinden op onze website:
http://adhd.clbroeselare.be/Uitnodiging_ADHD_COACH.pdf
Patrick Lancksweerdt, directeur

3. STIPPEL JE PERSOONLIJKE ROUTE UIT OP DE SID-IN

Onderwijskiezer heeft een nieuwe en handige tool toegevoegd om het bezoek aan de SID-in zo
concreet mogelijk voor te bereiden. De student kan voortaan een persoonlijke route uitstippelen op de
SID-in.
Surf hiervoor naar: https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_sidin_mijnkeuze.php
Hoe werkt het?
Selecteer een opleiding waarvan je de onderwijsinstelling(en) wilt bezoeken op de SID-in.
1. Als resultaat zie je een tabelletje met in de linkerkolom de gevraagde studierichting (met link
naar de infopagina op Onderwijskiezer) en in de rechterkolom krijg je één of meerdere
nummers te zien.
Deze nummers zijn diegene die de universiteit of hogeschool heeft op de SID-in-beurs. Via
een tooltipje kan je zien om welke onderwijsinstelling het gaat.
2. Selecteer een SID-in-locatie in het bijkomend selectievakje dat verschijnt zodra je een richting
hebt gekozen.
3. Als resultaat krijg je het grondplan van de gekozen SID-in.
4. Stippel nu je persoonlijke route uit.
5. Print het resultaat en bewaar het bij de SID-in-brochure ‘Wat na het SO?’.
Je kunt tot vier richtingen selecteren. Desgewenst kan je onderaan alle grondplannen raadplegen.
Leen Neirynck, coördinator onderwijsloopbaan begeleiding

4. VRAGENLIJSTEN VOOR HET MEDISCH CONSULT

Sinds september werken wij met een ander systeem voor het bevragen van leerlingen (en ouders)
naar aanleiding van het geplande medische consult. Blijkbaar zijn de gemaakte afspraken niet
helemaal gekend in de scholen, zoals ze ook zijn vastgelegd in onze Bijzondere Bepalingen of
Afsprakennota’s.
De vernieuwde procedure loopt als volgt:
- Maximaal 2 maand voorafgaand aan het medische consult bezorgen wij aan de school
oudervragenlijsten. Deze vragenlijst peilt naar de gezondheid en ontwikkeling van hun kind.
Wij bezorgen deze vragenlijsten in groene draagtassen, met het logo van het CLB.

-

-

Vroeger gebeurde dit soms in één keer voor alle onderzoeken voor het hele jaar. Dit
betekende echter dat ouders soms méér dan een half jaar moesten wachten tegen dat men
antwoord kreeg op een vraag.
De ouders vullen, bij voorkeur samen met hun kind, deze vragenlijst in en bezorgen deze in
de bijgevoegde enveloppe terug aan de school. De school bundelt deze vragenlijsten zonder
ze te openen, en vermeldt de school en klas en bezorgt de vragenlijsten via dezelfde draagtas
terug aan het CLB.
In ons CLB staat het secretariaat in voor de dispatching en verwerking van de vragenlijsten.
De andere CLB-medewerkers, ook de paramedici, zijn enkel “koerier” voor het bezorgen en
terugbrengen. Om die manier is het handig als er in de school een centrale plaats is waar wij
vragenlijsten kunnen ophalen.
Scholen hoeven dus niet te wachten tot één van onze paramedici langs komt, want zij zijn niet
meer betrokken bij deze administratieve taak.

Hopelijk vermijden we op deze manier enkele misverstanden zoals we er in de voorbije maanden
enkele voor hadden.
Hilde Vanhoutteghem, coördinator secretariaat

5. COMMUNICATIE VACCINNATIE

De vaccinatiegraad in Vlaanderen ligt zeer hoog dank zij de inspanningen van Kind en Gezin en van
het CLB. Om hier verder aan tegemoet te komen heeft de Vlaamse Vaccinatiekoepel 2 nieuwe
afspraken gemaakt om de informatie naar de ouders nog meer te verduidelijken.
1. CLB en Kind en Gezin verstrekken informatie over de vaccins die ze zelf kunnen aanbieden.
Voor informatie over andere vaccins die niet opgenomen zijn in het Vlaams vaccinatieschema
verwijzen wij naar de huisarts of kinderarts.
2. Om transparant te communiceren over de eerste afspraak, is een paragraafje toegevoegd aan
de informatiebrieven over vaccinaties voor schoolgaande kinderen namelijk: Het Vlaams
vaccinatieschema wordt gratis aangeboden via Kind en Gezin en via het CLB. Daarnaast
bestaan er nog andere vaccins. Voor meer informatie kan U terecht bij de huisarts of
kinderarts.
Mieke Van Tornout, coördinator medische werking

6. MEER DAN 4000 KINDEREN EN JONGEREN CHATTEN MET CLB IN 16-17

Dat was de titel die enige tijd terug in de pers verscheen. Daarmee is duidelijk dat we met de
CLBch@t een leemte blijken te vullen in de hulpverlening.
Afgelopen schooljaar verzorgden 127 CLB-medewerkers met gemiddeld 23 gesprekken per avond in
totaal 4000 chatsessies. In de top 10 van de gespreksthema’s staan onder meer studiekeuze,
seksualiteit en relaties, pesten en zelfdodingsgedachten. Het zijn dus niet direct “lichte”
gespreksonderwerpen.
Na elk chatgesprek kan de jongere een beoordeling geven. Daaruit blijkt dat deze dit over het
algemeen als zeer positief ervaren.
CLBch@t is een manier om jongeren te ontmoeten die we via de reguliere werking niet of moeilijk
bereiken. Men durft op deze manier vragen te stellen die men niet in een face-to-face gesprek zou
durven aangeven.
Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft zich positief uitgelaten over het initiatief en
geeft aan dat het initiatief vooruit loopt op de beleidsplannen die men momenteel aan het vormgeven

is in het voorontwerp decreet leerlingenbegeleiding: een goede en laagdrempelige bereikbaarheid van
het CLB.
Een CLBch@t-sessie starten?
Chatten met het CLB doe je door te surfen naar www.clbchat.be.
Je kan er terecht op maandag, dinsdag en donderdag van
17u tot 21u en op woensdag van 14u tot 21u. Wanneer men
op de chatknop klikt wordt gevraagd een nickname op te
geven. Men hoeft de eigen naam dus niet bekend te maken.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Tom Billiet, coördinator CLBch@t
tel: 0485 81 27 66
tom.billiet@clbonline.be

Leen Neirynck, coördinator onderwijsloopbaan begeleiding

7. MEETING OF MINDS FOR YOUTH

Meeting of Minds for Youth (MOM4Y) is een schoolproject van Breinwijzer vzw over de hersenen: een
lespakket en festival tijdens de wereldwijde Brain Awareness Week.
MOM4Y neemt leerlingen uit de tweede en derde graad mee op ontdekkingstocht doorheen het
brein. Het doel van de MOM4Y reis is leerlingen (en leerkrachten) kennis te laten maken met de vele
facetten van de hersenwetenschappen en van hun onderwerp van onderzoek: het zenuwstelsel en in
het bijzonder het brein. De komst naar het festival kan worden voorbereid met het nieuwe of oude
lespakket.
Het MOM4Y festival tijdens de wereldwijde Brain Awareness Week gaat in 2018 door op
dinsdagvoormiddag 13/3 in het Congrescentrum Het Pand te Gent. Het is een vermakelijke mix van
wetenschappelijke presentaties, live hersendissectie (van menselijke hersenen!) en workshops.
Hoe inschrijven?
Leerkrachten dienen contact op te nemen met Breinwijzer via info@breinwijzer.be .
Het programma 2018 wordt in februari bekend gemaakt.
Rika Mahieu, coördinator psychosociaal functioneren
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.

