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Geachte directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde,

Bij deze vindt U de laatste CLB-nieuwsbrief van dit schooljaar. Dit wordt meteen ook de voorlaatste
nieuwsbrief vanuit de hoedanigheid van Vrij CLB Roeselare.
Zoals inmiddels algemeen geweten, starten we volgend schooljaar onder de naam Vrij CLB Trikant.
Deze jullie vertrouwde, traditionele CLB- nieuwsbrief zal evenwel blijven bestaan, weliswaar met een
groter bereik van ontvangers gezien de grootschalige fusieoperatie die ons vanaf 1 september 2019 te
beurt valt, waarover hieronder wat meer informatie.
Schooljaar 2018-2019 is ondertussen alweer met rassenschreden vooruitgeschoven. Het is niet alleen
een bewogen politiek jaar geworden, maar ook de onderwijsvernieuwingen, zoals de hervorming
secundair onderwijs, de verdere ontwikkelingen rond het M-decreet en
het decreet
leerlingenbegeleiding, hebben ons allen duidelijk laten aanvoelen dat de tijd niet heeft stilstaan en dat
dit in de nabije toekomst ook niet het geval zijn. Getuige ook deze nieuwsbrief van juni 2019.
Vanuit CLB Roeselare wensen we jullie, binnen alle drukte, een goed en productief einde van het
schooljaar toe met een welkome deugddoende grote vakantie, om de batterijen met vernieuwde energie
te helpen opladen.
Kris Supply, directeur ad interim
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1. VRIJ CLB TRIKANT

Sinds 12 april zijn de Centra voor leerlingenbegeleiding Roeselare, Izegem en Tielt bestuurlijk één
geworden onder de naam ‘vzw CLB Trikant’. De nieuwe vzw heeft ook een nieuwe bestuursploeg
gekregen onder voorzitterschap van Mevr. Josiane Lowie.
Vanaf 1 september 2019 fusioneren deze centra tot één CLB: Vrij CLB Trikant, met behoud van de
huidige vestigingen Tielt- Roeselare en Izegem (vandaar de naam TRIkant).
Deze fusiebeweging dient gesitueerd te worden in het kader van een van overheidswege gestimuleerde
schaalvergroting, ondermeer doordat CLB Izegem ten gevolge van het decreet leerlingenbegeleiding
niet langer aan het minimaal verwachte leerlingenaantal voldeed. Het één geworden CLB zal instaan
voor de begeleiding van 102 scholen binnen de regio midden West-Vlaanderen en zal om en om 90
persoonsleden in haar rangen kennen.
Deze fusieoperatie zal hierbij ook een vernieuwd organogram met zich mee brengen, dat momenteel in
volle ontwikkeling is.
Wat we nu reeds weten is dat er zal gewerkt worden met een directieteam van drie directeurs en een
vestigingscoördinator voor CLB Roeselare. Ieder lid van het directieteam zal elk een eigen horizontale
beleidsbevoegdheid krijgen over de drie vestigingen heen. Onder de bevoegdheid van het directieteam
zal een team van ankers (discipline- en domeinankers, het zgn ‘Ankerteam’), de inhoudelijke werking
aansturen overheen de drie vestigingen. In aanvang zal de inhoudelijke werking vanuit de drie
vestigingen niet veel wijzigen ten opzichte van de huidige vertrouwde centrumwerkingen.
Op termijn zal er wel worden gestreefd naar een meer gelijkgerichte inhoudelijke centrumwerking over
de vestigingen heen, maar dit proces zal zich slechts op geleidelijke basis voltrekken.

Momenteel wordt het directieteam evenwel op onrechtstreekse wijze al vroeger dan 1 september
genoodzaakt over te gaan tot een ‘vestigingsoverschrijdende’ samenwerking en dit ten gevolge van het
ziekteverlof van directeur Patrick Lancksweerdt, die sinds begin april inactief is. Sinds 16 mei wordt hij
ad interim vervangen door Kris Supply, directeur van Vrij CLB Izegem. Zijn ziekteverlof loopt tot 16 juni.
In geval van verlenging blijf ik nog een tijdje de vervanging doen, tot Patrick terug is. We wensen hem
in ieder geval een spoedig herstel toe.
Kris Supply, directeur a.i..

2. SCHOOLREGLEMENT EN AFSPRAKEN TUSSEN CLB EN SCHOOL

In elk schoolreglement is voorzien dat er ook informatie is opgenomen over de werking van het CLB.
Enkele jaren geleden namen wij reeds het initiatief om zelf een tekst op te maken, 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: voor volgend schooljaar de start van één nieuw Vrij CLB Trikant met 3
vestigingen.
Er zijn twee afzonderlijke versies opgemaakt: één voor het basisonderwijs en één voor het secundair
onderwijs.
U kan deze teksten downloaden van op onze website:
https://www.clbroeselare.eu/documenten/schoolreglement_BaO.docx
https://www.clbroeselare.eu/documenten/schoolreglement_SO.docx
Naast deze tekst voor het schoolreglement zijn wij ook al bezig met het ontwerp van het nieuwe sjabloon
voor de afspraken over samenwerking tussen school en CLB, wat we vroeger de BB/AN’s noemden, of
Bijzondere Bepalingen en Afsprakennota’s. Deze zijn eigenlijk al vervallen, cf. het nieuwe decreet
leerlingenbegeleiding sinds september 2018, waarin men enkel nog spreekt over
samenwerkingsafspraken.
Vanuit de diverse onderwijskoepels werd de vraag gesteld om als CLB nog één schooljaar (19-20)
hiervan de regie in handen te nemen. Ten gevolge hiervan zal vanuit ons CLB nog één schooljaar
gewerkt worden met het gekende sjabloon. Dit sjabloon is niet zoveel gewijzigd én blijft nog voor één
schooljaar behouden zoals men er mee vertrouwd was en dit vanuit elke CLB-vestiging.
Het jaar nadien gaan er nieuwe eengemaakte sjablonen over de vestigingen heen ontwikkeld worden,
mede rekening houdend met de sjablonen die vanuit de diverse onderwijskoepels zullen worden
ontwikkeld.
Kris Supply, directeur a.i.

3. ZON IN OVERVLOED? VERZORG DE KINDEREN GOED!

We verlangen elk jaar naar het warme weer. Maar kinderen
reageren gevoelig op te hoge temperaturen. Belangrijk dus
om kinderen voldoende te laten drinken, hen koel te houden
en ook het schoolgebouw voldoende fris te houden.
Hoe pak je dit op school aan? De campagne ‘warme dagen,
zorg dragen’, helpt je op weg. In de campagnetoolkit vind je
onder andere inspiratie om kinderen op school voldoende te
laten drinken en koel te houden. In de webwinkel kan je ook
gratis de affiches en folders bestellen om leerkrachten en
ouders te informeren.
Merel Van Neste
Coördinator Preventieve Gezondheidszorg

4. WEES NIET GEK. DOE DE TEKENCHECK!

De schoolreizen staan voor de deur. Super leuk! Maar
vergeet niet om de tekencheck te doen bij je leerlingen na
een dagje ravotten in de natuur. Want ook in onze Vlaamse
tuinen, velden, bossen komen teken voor. Ga aan de slag
met de materialen van de nieuwe campagne ‘Wees niet
gek. Doe de tekencheck’ om leerkrachten, leerlingen en
ouders te informeren. Neem een kijkje in de webwinkel op
www.tekenbeten.be.

Merel Van Neste
Coördinator Preventieve Gezondheidszorg

5. OPROEP DEELNAME PILOOTPROJECT MIJN GEZONDE SCHOOL

Recent werd de naam ‘Meesterlijk Gezond’ vervangen door ‘Mijn
Gezonde School’. Dit is een digitale tool voor schoolteams die hun
gezondheidsbeleid op een gestructureerde manier wensen uit te werken,
aan de hand van de kwaliteitscirkel. Er wordt hierbij een oproep
gelanceerd waarin scholen zich kandidaat kunnen stellen voor het
pilootproject. Dit gaat van start in het eerste trimester van het schooljaar
2019-2020. Tijdens deze testfase komt de gratis tool van ‘Mijn Gezonde
School’ online voor zowel basis- als secundaire scholen. Scholen kunnen
zich kandidaatstellen tot 6 juni.

Wat kun je als school met de tool doen?
- Eén of meerdere thema’s kiezen waarond je school wil
werken
- De beginssituatie opstellen aan de hand van de gezondheidsmatrix
- Suggesties krijgen om je doelstellingen te bekomen op basis van de beginsituatie

-

Acties kiezen om de doelstellingen te bereiken en inspiratie opdoen in de bijhorende
database
Rapporten maken
Tijd winnen en een preventief gezondheidsbeleid op punt zetten.

Wat zijn de deelnamevoorwaarden?
- Duid een verantwoordelijke aan voor het preventief gezondheidsbeleid
- Doorloop minstens één gezondheidsthema ‘Mijn Gezonde School’
- Sta open voor opvolging door de ontwikkelaars, bv. via telefonisch contact, schoolbezoek
of ervaringsuitwisseling met andere scholen
Interesse? Zeker doen!
Merel Van Neste
Coördinator Preventieve Gezondheidszorg
6. WAAROM EEN ONDERZOEK IN HET EERSTE KLEUTER?

De vraag vanuit ouders of vanuit school komt momenteel veelvuldig voor: waarom moeten de 1ste
kleuters nu naar het CLB voor een medisch onderzoek samen met hun ouders?
Eventjes schetsen:
Dit onderzoek situeert zich binnen de gewijzigde regelgeving om doorheen de onderwijsloopbaan van
leerlingen over te schakelen van zeven naar vijf systematische CLB-contactmomenten (vroegere
consulten).
Dit onderzoek vormt een continuïteit van zorg tussen K&G en het CLB:.
- Wij willen de ouders vroegtijdig betrekken bij onze werking.
- Ouders kunnen voor het eerst kennismaken met het CLB wat op termijn een positieve invloed zou
kunnen hebben.
- Ouders worden gestimuleerd om vragen en zorgen te delen en samen met ons naar oplossingen
te zoeken.
Daarom streven wij er naar zoveel mogelijk kleuters met ouders op het CLB te zien.
Verschillende data worden voorgesteld waarbij de ouders kunnen kiezen (ook in de vakanties, ook na
16 u 30 )
Waarom niet na 17.30 u? Algemeen wordt aangenomen dat de kinderen dan te moe zijn om op een
juiste manier hun mogelijkheden na te gaan. In tegenstelling tot K&G worden van de kleuters wel
opdrachtjes gevraagd.
Bij de verpleegkundige worden volgende zaken onderzocht: lengte, gewicht, visus,
corneareflexbeeldjes, gehoor op indicatie (spelaudiometrie) + gesprek met ouders
Bij de arts: interpretatie medische voorgeschiedenis in K & G dossier, vaccinatiestatus, indaling testes,
houding en andere elementen op vraag en daarbovenop een gesprek met ouders.
Het is de bedoeling om een inschatting te maken van risico’s en beschermende factoren met betrekking
tot de gezondheid, groei en ontwikkeling van de kleuter.
Het is zeker ook onze betrachting om op een positieve manier de ouders met het CLB in contact te
brengen om onze latere samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen
Mieke Van Tornout
Coördinator Arts

7. SYSTEMATISCH CONTACTMOMENTEN: PLANNING 19-20

De planning van de systematische contactmoment is volop bezig, u mag als school hieromtrent nog
voor de vakantie voorstellen van data verwachten. De systematische contactmomenten worden niet
langer medische consulten genoemd en zijn in het secundair onderwijs eenmalig, tenzij bij specifieke
doelgroepen (bvb OKAN) of in geval er bijkomend onderzoek nodig is. De nieuwe bepalingen in het
Decreet Leerlingenbegeleiding stellen voorop dat de systematische contactmomenten als méér dienen
te worden beschouwd dan het louter strikt onderzoeken van medische parameters. Ze worden evenwel
meer en meer beschouwd als belangrijke momenten van contact en onthaal, waar leerlingen met hun
persoonlijke vragen ook tijdens dit contactmoment bij het CLB terecht kunnen.
Deze breder geworden decretale opdracht vereist een nog grotere laagdrempelige opstelling door onze
artsen en paramedisch werkers. Samen met de hiermee samenhangende overheidseisen inzake
administratie en registratie, kan er bijgevolg niet meer worden afgeweken van de vooropgestelde
groepsaantallen zoals die aan de scholen zullen worden doorgegeven in de planningsmail. In geval
van grotere klassen dan de vooraf bepaalde norm zullen de resterende leerlingen worden gezien via
een bijkomend systematisch consult in de vorm van ‘restgroepen’, die jullie tijdig zullen worden
gecommuniceerd..
Deze afspraken wat de systematische contactmomenten betreft, zullen ook worden opgenomen in de
jaarlijkse samenwerkingsafspraken tussen school en CLB.
Kris Supply, directeur a.i.

8. SAVE THE DATE 14.10.19 ‘OPVANG EN NAZORG BIJ CRITICAL INCIDENT OP SCHOOL’

Omdat er dringend nood is aan een goed up to date crisisinterventieplan
en info rond alles wat met schokkende gebeurtenissen te maken heeft.
Zowel voor CLB Trikant als voor de scholen van de regio Tielt-IzegemRoeselare, organiseren we een vormingsdag op maandag 14
oktober 2019.
We doen hiervoor beroep op The Human Link. De gemeenschappelijke
visie die naar voor geschoven wordt, is conform het Decreet
Leerlingenbegeleiding (lees ook: zorgcontinuüm)
Per school voorzien we maximum 2 medewerkers. Verdere info volgt
nog. Alvast: save the date! Meer uitleg volgt later.
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”.
Het CLB van Roeselare bewaart uw mailadres enkel voor de verspreiding van deze 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”
Redactie: Lieslot Vandenberghe
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Lancksweerdt, vzw Vrij CLB, Kattenstraat 65, 8800 Roeselare.

