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Geachte directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde,
Beste geïnteresseerde,
Alweer enkele sprokkels over het wel en wee in de leerlingenbegeleiding.
Op de vooravond van hopelijk een warme zomer, wensen wij jullie alvast veel leesgenot.
Patrick Lancksweerdt, directeur
INHOUD:
1. Ontmoetingsdagen met de scholen en netwerkavond
2. Voor een mooie glimlach…
3. Week van de opvoeding
4. Schoolreglement en afspraken tussen school en CLB
5. Samen brokken lijmen na een conflict?
6. Warme dagen
7. Tekenbeten

1. ONTMOETINGSDAGEN MET DE SCHOLEN EN NETWERKAVOND

Op dinsdagnamiddag 8 mei én woensdagvoormiddag 9 mei gingen twee ontmoetingsmomenten door
met onze scholen. De interesse vanuit de scholen was enorm, wat resulteerde in een groot aantal
geïnteresseerden aanwezigen.
De presentatie kunt u hier downloaden als pdf-document:
http://www.clbroeselare.be/documenten/201805_ontmoetingsdagen.pdf
Diezelfde presentatie werd gebruikt op de avond voor onze netwerkpartners, die doorging op
dinsdagavond 8 mei. Door een misverstand is deze enkel bekend gemaakt in onze vorige nieuwsbrief,
waardoor de opkomst eerder gering was. We zullen dit daarom nog eens opnieuw doen. Deze sessie
zal doorgaan op di 12 juni om 19.00 u. Onze actoren in het netwerk van hulpverlening en jeugdzorg
zullen nog afzonderlijk via mail een uitnodiging krijgen.
Patrick Lancksweerdt, directeur

2. VOOR EEN MOOIE GLIMLACH

... moet je in Izegem zijn! In het museum Eperon d’Or loopt in mei de reizende tentoonstelling “Cas en
Kato hebben gezonde tanden”. Het initiatief maakt deel uit van Glimlachen.be – een actie van het
Verbond der Vlaamse Tandartsen die wil aanzetten tot betere tandzorg. Het doel is om kinderen de
juiste technieken aan te leren zodat ze zelf kunnen zorgen voor een gezond gebit.
Eperon d’Or staat de hele maand in het middelpunt van het project. Klassen vanaf de 2 e kleuterklas tot
het 2e leerjaar kunnen er terecht voor een leerrijke interactieve beleving rond tandhygiëne. Ze vinden
er een interactieve tentoonstelling, maar ook volledige lespakketten en tandenkoffers. Het museum
gunt de kinderen daarnaast ook een blik op de wonderlijke geschiedenis van het tandenpoetsen én…
koppelt er een leuke uitdaging aan vast!

Voor: klassen 2e - 3e kleuter + 1e-2e leerjaar lager onderwijs
Aantal: max. 25 kinderen per groep
Periode: van dinsdag tot vrijdag, van 2 tot 31 mei 2018
Prijs: 30 €
Plaats: Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5, 8870 Izegem
Duur: ca. 1,5 uur
Reserveren: eperondor@izegem.be
De activiteit wordt begeleid door de leerkracht zelf - er is geen museumgids voorzien.
Gratis lespakketten, vertelplaten en activiteitenmappen vindt u op Glimlachen.be.
In Eperon d’Or bezoek je een interactieve tentoonstelling en kan je tandenkoffers gebruiken. Je
ontdekt er de geschiedenis van het tanden poetsen, doet een leuke proef en vertrekt met een passend
geschenkje voor elke leerling!
Patrick Lancksweerdt, directeur (eventjes in naam van Merel Van Neste, die in bevallingsverlof is)

3. WEEK VAN DE OPVOEDING

De Week van de Opvoeding (van 16 tot 23 mei) is dé week voor iedereen
die met opvoeding bezig is. ‘Opvoeding is samenspel’ gaat over dat we
allemaal deel uitmaken van deze grote wereld, en dat we daar allemaal
ons steentje toe bijdragen. Kinderen laten opgroeien tot echte
wereldburgers, betekent dat we hen van jongsaf aan een stem geven en
hen de superdiverse kleurrijke wereld waarin we leven, laten meemaken.
In Roeselare worden allerlei activiteiten aangeboden ter ere van de Week
van de Opvoeding. Het programma dat tot stand kwam in samenwerking
met heel wat partners van het Huis van het kind is terug te vinden via
volgende link: https://www.roeselare.be/nieuws/programma-week-van-deopvoeding-16-23-mei
En het is niet omdat die week al bijna voorbij is, dat er daarom na die ene
week geen volgehouden aandacht zou nodig zijn voor opvoeding.
Emma Desmet, coördinator opvoedingsondersteuning

4. SCHOOLREGLEMENT EN AFSPRAKEN TUSSEN SCHOOL EN CLB

In elk schoolreglement is vereist dat ook informatie is voorzien over de werking van het CLB. Enkele
jaren geleden namen wij reeds het initiatief om zelf een tekst op te stellen als suggestie om op te
nemen in het schoolreglement. Deze tekst geven wij elk jaar een update, waarbij we rekening houden
met de nieuwe ontwikkelingen, dit vanaf september 2018 het decreet leerlingenbegeleiding.
Er zijn twee afzonderlijke versies opgemaakt: voor het basisonderwijs en voor het secundair
onderwijs.
U kan deze teksten downloaden van op onze website:
http://www.clbroeselare.be/documenten/schoolreglement_BaO.docx
http://www.clbroeselare.be/documenten/schoolreglement_SO.docx
Naast deze tekst voor het schoolreglement zijn wij intussen ook al bezig met het nieuwe sjabloon voor
de afspraken over samenwerking tussen school en CLB, wat we vroeger de BB/AN’s noemden, ofte
Bijzondere Bepalingen en Afsprakennota’s. Deze namen komen met het nieuwe decreet te vervallen.
In de toekomst zal de school de regie over deze documenten hebben. Maar voor september zijn we
nog niet zover. Deze ene keer zullen wij vanuit ons CLB nog zelf een sjabloon aanbieden om de

afspraken voor volgend schooljaar in vast te leggen. Het jaar nadien veronderstellen wij dat er
sjablonen zullen zijn vanuit de diverse onderwijskoepels.
Mieke Cappon, coördinator secundair onderwijs
Leen Vandeputte, coördinator basisonderwijs
Patrick Lancksweerdt, directeur

5. SAMEN BROKKEN LIJMEN NA EEN CONFLICT?

Kinderen en jongeren maken soms fouten, of doen soms de verkeerde dingen die een ander kunnen
kwetsen. Vaak hebben ze achteraf wel spijt, maar hebben daarom nog niet de juiste vaardigheid om
dat ook aan een ander te kunnen zeggen.
De website www.sorrybox.be – een initiatief van MPC Terbank - helpt kinderen en jongeren om het
terug goed te maken wanneer iets is fout gelopen.
Leerlingenbegeleiders en leerkrachten vinden hier ook een ‘Sorrytheek’, met materiaal om herstel te
begeleiden.
De website is zeker het bezoeken waard voor elke school die zich wil verdiepen in (begeleiding bij)
herstel na conflicten.
Rika Mahieu, coördinator psychosociaal functioneren

6. WARME DAGEN

De zomer is weer op komst. Ook al kijken wij allemaal wel uit naar warme zomerdagen, toch is dit
meteen ook een moment om enkele aandachtspunten mee te geven.
Wat te doen bij warm weer?
Het lijkt wel een koude douche: elk jaar sterven honderden mensen aan de gevolgen van warmte.
Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens kijken of ze
zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto,
ook niet voor twee minuten.
Wees zelf ook voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème.
Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige
problemen. Drink dan meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je
huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of
overvloedig zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur …. Bel dan meteen de
spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig.
Surf naar www.warmedagen.be voor advies en praktische tips. De website is een realisatie van het
Agentschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse overheid.
Patrick Lancksweerdt, directeur (eventjes in naam van Merel Van Neste, die in bevallingsverlof is)

7. TEKENBETEN

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, van de Vlaamse overheid, lanceerde tijdje terug hun nieuwste
campagne over teken. Want ook in onze Vlaamse tuinen, velden, bossen komen teken voor.
Boodschap: blijf zeker buiten ravotten, maar doe elke keer de tekencheck. Draag de boodschap mee
uit en publiceer op school de opgemaakte infographic die zijn opgemaakt vanuit Agentschap zorg en
gezondheid.
Je kan ze beide hier downloaden.
Patrick Lancksweerdt, directeur (eventjes in naam van Merel Van Neste, die in bevallingsverlof is)
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”.
Het CLB van Roeselare bewaart uw mailadres enkel voor de distributie van de externe nieuwsbrief die 4 tot 5-tal keer per
schooljaar verschijnt. Uw mailadres wordt hiervoor bewaard in een database waaruit de distributielijst gegeneerd wordt.
U kan zich al even gemakkelijk weer uitschrijven door een mail te versturen naar lieslot.vandenberghe@clbroeselare.be , met
als onderwerp: “stopzetting abonnement nieuwsbrief CLB”
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Verantwoordelijke uitgever: Patrick Lancksweerdt, vzw Vrij CLB, Kattenstraat 65, 8800 Roeselare.

