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Geachte directie, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde,
Bij deze ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017.
Veel leesgenot.

VOORWOORD:
Neen, voor ons CLB is het geen vlotte start geworden.
Op de valreep, amper een week voor de start van het schooljaar, moesten we in allerijl vervanging
zoeken. Eén van onze vaste medewerkers kwam immers melden dat zij niet ging starten, maar aan
een andere job begon. En heel recent, deze week, kwam een andere medewerker met dezelfde
boodschap. Ook vorig jaar, en het jaar daarvoor, verlieten een aantal vaste waarden ons CLB,
intussen zeven in totaal.
De rode draad is duidelijk: de work-life-balans is niet meer in evenwicht. En als je op dergelijke
momenten een andere aanbod krijgt, dan sta je wat langer stil bij die mogelijkheid.
De voortdurende toename in administratief werk, de implicaties van het M-decreet, de toegenomen
zwaarte van Integrale Jeugdhulp, de toenemende vragen van ouders en leerlingen, het voortdurend
tussen hamer en aambeeld belanden… Al deze zaken leiden er toe dat de opdracht zwaar weegt voor
onze medewerkers die hun CLB-job nochtans met hart en ziel uitvoeren.
Wij zijn dan ook genoodzaakt om ons in ons CLB hierover ernstig te beraden. De kwantiteit van het
werk weegt op de kwaliteit. Als je niet wil inperken in kwaliteit, dan moet de kwantiteit dalen. Of onze
personeelsinzet toenemen. Helaas is dit laatste eerder een utopie.
Welke maatregelen we zullen nemen, is nog niet duidelijk. Wij starten dit jaar met een aantal
“proeftuinen” voor herverdeling van opdrachten, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Meer
informatie hierover kan u vinden in ons beleidsjaarplan.
Ik hoop dan ook dan wij van jullie allen, scholen zowel als netwerkpartners, op het nodige begrip en
steun mogen rekenen voor de eventuele aanpassingen die wij moeten doorvoeren.
Patrick Lancksweerdt, directeur
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1. BELEIDSJAARPLAN 2016-2017

Jaarlijks maken wij een beleidsjaarplan op. In dit beleidsplan omschrijven wij heel concreet de
actiepunten die wij wensen uit te voeren tijdens het schooljaar. Ons beleidsjaarplan biedt daardoor

een heel goed zicht op wat onze belangrijkste engagementen zijn en geeft meteen ook een mooie
caleidoscoop over onze inhoudelijke werking.
U kan het beleidsjaarplan vinden op onze website:
http://www.clbroeselare.be/documenten/beleidsjaarplan_2017.pdf
Patrick Lancksweerdt, directeur

2. NIEUWE RICHTLIJN ‘HOREN’

Vanaf dit schooljaar implementeren wij de nieuwe richtlijn horen (vroeger ‘standaard gehoor’) volledig
in ons CLB.
Deze richtlijn is een handleiding voor de systematische opsporing van gehoorstoornissen bij
schoolgaande kinderen door het CLB. Vanuit de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor
Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) werd deze richtlijn recent volledig herzien
Op kleuterleeftijd vindt voortaan enkel een gehooronderzoek plaats bij 1e kleuters die risicofactoren
hebben voor gehoorverlies of geen gehooronderzoek kregen bij Kind & Gezin. In het 1e leerjaar vindt
een gehooronderzoek plaats bij alle kinderen op school. Bij leerlingen uit het 5e leerjaar en 3e
secundair gebeurt voortaan een nieuwe test, de zgn. spraak-in-ruis-test (SPIN-test) om vroegtijdig
lawaaischade op te sporen.
Een overzicht:
leerjaar
1e kleuterklas
1e lj BaO
5e lj BaO
3e lj SO

Hoe?
audiometrie
SPIN-test

Waar?
CLB
school

Bij wie?
indien nodig
alle leerlingen

CLB

alle leerlingen

Maarten Biesbrouck, Ilse Bossuyt en Carin Huyghe, verantwoordelijken richtlijn horen

3. MATERIALEN KOFFER “GEESTELIJKE GEZONDHEID”

Het is niet altijd eenvoudig om aan de slag te gaan met het thema ‘welzijn’ in de klas. Zelf zwoegen en
zweten op het vormen van lessen is niet nodig. Er bestaan reeds heel wat materialen waar je
inspiratie uit kan putten of mee aan de slag kan gaan. Ze zijn gebundeld in één materialenkoffer. In de
koffer zitten boekjes, educatieve pakketten, handleidingen en nog veel meer om direct aan de slag te
kunnen gaan.
Vanaf 20 september tot eind december is de materialenkoffer “Geestelijke gezondheid” (2 delen) voor
het basisonderwijs voor uitlening beschikbaar in ons centrum. Je kan de koffer reserveren door een
mail te sturen naar info@clbroeselare.be. Dan kan afgesproken worden hoe de koffer in uw school
kan geraken en voor welke periode deze kan worden ontleend.
Doen!
Merel Van Neste, coördinator Preventieve gezondheidszorg

4. HET PROJECT WELBEVINDEN GAAT VAN START!

Leerlingen moeten zich goed, veilig en welkom voelen op school. Dat vindt iedereen. Toch blijft pesten
een groot probleem in heel wat scholen in Vlaanderen. Daarom is vanuit de Vlaamse Onderwijsraad
(VLOR) iets aan doen met het initiatief ’t Zal WEL zijn.
Het projectteam is op zoek naar 60 klassen (of leerlingenraden, leefgroepen…) om dit uit de
startblokken te krijgen en vraagt daarvoor jullie hulp. Inschrijven kan tot 16 september. Alle informatie
vind je op de webpagina van 't Zal WEL zijn.
Rika Mahieu, coördinator psychologisch en sociaal functioneren

5. INFOPUNT OPVOEDING!

Wist je dat ouders met opvoedingsvragen nu 3 momenten tijdens de week terecht kunnen in het Huis
van het Kind (in het Welzijnhuis) voor een luisterend oor en 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 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 is voor opvoeders van jonge kinderen en tieners.
Een kort overzicht:
Di -11/10/16
Do 29/09/16 of do 24/11/16
Ma 18/10/16
Di 08/11/16

Play pauze stop – over gezond beeldschermgebruik
Peuters lief, maar soms lastig – praten over peuterpuberteit
Spel en speelgoed – hoe kan je zorgen dat spelen leuk is?
Als kleine kinderen groot worden – over alcohol, tabak, gamen en drugs

Voor meer informatie (locatie, spreker, tijdstip) vind je de vormingskalender ook op de website:
www.infopuntopvoeding.be
Inschrijven kan via infopuntopvoeding@roeselare.be of via het telefoonnummer aangegeven op de
vormingskalender.
Emma Desmet, verantwoordelijke infopunt opvoeding

6. DOE MEE MET DE WEDSTRIJD ROOKVRIJE KLASSEN

Naar jaarlijkse gewoonte kunt u zich als school weer inschrijven voor de Wedstrijd Rookvrije Klassen.
De uitdaging van de wedstrijd bestaat erin om met de hele klas minstens 90% rookvrij te zijn op het
einde van het schooljaar. Als dat lukt, ontvangt de klas een diploma.
Elke klas in de eerste graad van het secundair onderwijs kan zich voor de wedstrijd inschrijven via
www.rookvrijeklassen.be , ongeacht het aantal rokers bij de start. De leerkracht moet gedurende het
schooljaar het aantal rokers in de klas 3 maal registreren. Inschrijven dient in de loop van
september te gebeuren.
Succes!
Merel Van Neste, coördinator Preventieve gezondheidszorg

7. BIJZONDERE BEPALINGEN / AFSPRAKENNOTA

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. De
besprekingen mbt het jaarlijks contract, die wij de bijzondere bepalingen of afsprakennota’s noemen,
zijn volop bezig.
In de bijzondere bepalingen/afsprakennota wordt af en toe verwezen naar bijlagen. Een aantal
afspraken tussen school en CLB die algemeen zijn, worden op deze manier gebundeld.
Dit jaar wordt de bijlage bij vermoeden van kindermishandeling herwerkt, het oude stappenplan is
ontstaan vanuit een andere “tijdsgeest” en dus aan herziening toe.
Ook is de laatste jaren heel wat evolutie binnen het thema verontrusting, denken we maar aan het
integrale jeugdhulp en CLB als brede instap. Vandaar dat deze bijlage aan herwerking toe is.
Op deze webpagina kunt u de bijlagen terugvinden: www.clbroeselare.be/beleidscontracten
Lieslot Vandenberghe, kwaliteitscoördinator

8. WEKELIJKSE FRUITDAG?

Gaan jullie (ook) dit schooljaar voor een wekelijkse fruitdag?
Schrijf je basisschool of BuSO-school dan tussen 15 september en 15 oktober in voor Tutti Frutti. Ga
naar de website van Tutti Frutti, kies op basis van de postcode van je school een handelaar uit het
overzicht en sluit met hem een contract af.
Merel Van Neste, coördinator Preventieve gezondheidszorg

9. TWEE VRIENDEN - LATEN WE PRATEN OVER ARMOEDE

Armoede komt voor bij 15% van de gezinnen en is niet altijd zichtbaar. Daarom moet dit thema ook
extra aandacht krijgen in de leerplannen van het onderwijs.
Uitgeverij Bakermat heeft samen met Kolet Janssen en Emy Geyskens een prentenboek ontwikkelt in
de reeks ‘Laten we praten over’ voor kinderen van 4 tot 8 jaar om het thema bespreekbaar te maken.
Speciaal voor het onderwijs is er ook een gratis lessuggestie gemaakt die meteen te gebruiken is in de
klas of de bibliotheek. Maak er gebruik van!
U kan het boek bestellen via deze link: https://www.boekhandelpardoes.be/producten/voor-alleleeftijden/voorlezen/twee-vrienden-laten-we-praten-over-armoede/11017/ .
Vera Vervelghe, coördinator Kansenbevordering
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… Geïnteresseerden kunnen de
nieuwsbrief ook rechtstreeks en individueel ontvangen. Daarvoor volstaat het om een bericht te sturen aan onze
documentalist, documentatie@clbroeselare.be, met als onderwerp: “abonnement nieuwsbrief CLB”.
Redactie: Lieslot Vandenberghe
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Lancksweerdt, vzw Vrij CLB, Kattenstraat 65, 8800 Roeselare.

