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Geachte directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde,
Wij zitten in de laatste rechte lijn naar het einde van het schooljaar.
Helaas, zoals het spreekwoord zegt: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Wat we nog allemaal dit
schooljaar moeten realiseren is niet mis. Ook niet voor het CLB.
In deze nieuwsbrief kan u, gewoontegetrouw, informatie krijgen over wat er zoal leeft in het CLB en in
het raakvlak tussen school en CLB.
Onze nieuwsbrief gaat naar vele geïnteresseerden. Toch bestaat onze eerste en belangrijkste
doelgroep uit onze eigen scholen en de personeelsleden van de scholen waar wij mee samenwerken.
Wij vinden het daarom belangrijk dat u deze nieuwsbrief ook verspreidt naar al uw personeelsleden.
Dit kan via mail, of via uw elektronische communicatiekanaal zoals Smartschool. Het is immers
belangrijk dat ook de leerkrachten geïnformeerd zijn over de samenwerking tussen school en CLB.
Ik wil deze inleiding graag afsluiten met een oprecht woord van dank voor de stevige en open
samenwerking die wij al vele jaren hebben met al onze scholen. Ik twijfel er niet aan dat die
samenwerking sterk ten goede komt van diegene waarrond alles draait: de leerling!
Patrick Lancksweerdt, directeur
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1. ONDERSTEUNINGSNETWERKEN

Elk einde is een nieuw begin. Dat is ook het geval voor het “Geïntegreerd Onderwijs”, wat door de
jaren heen “GON” is geworden. Volgend schooljaar start een nieuw begin, dan spreken we van
“ondersteuning”.
In een nieuwsbrief aan de directies van onze scholen hebben wij vorige week een themanieuwsbrief
verstuurd, om wat klaarheid te brengen over een aantal zaken. Er moet immers nog bijzonder veel
gebeuren opdat deze start vlot zou kunnen verlopen.
Enerzijds betreuren we een aantal zaken die de ondersteuningsnetwerken hypothekeren. Het gaat
dan over de ondersteuningsnetwerken die netgebonden vorm krijgen, de zeer beperkte tijd om die
netwerken goed te organiseren en het niet erkennen van de verzwaring voor de opdracht van de
CLB’s.
Ondanks bovenstaande hinderpalen maken wij er ook vanuit ons CLB werk van. Het belangrijkste
werk bestaat momenteel in het maken van concrete afspraken en het tot stand brengen van die
samenwerking.
Zo is er onduidelijkheid over welke leerlingen in aanmerking komen voor de ondersteuning, wie de
ondersteuningsbehoeften omschrijft en wat dat precies moet inhouden, hoe en wanneer de nieuwe
ondersteuning van start kan gaan, wie de ondersteuners dan wel zullen zijn voor welke school, en nog
veel meer. In onze extra nieuwsbrief van vorige week brachten wij hier alvast wat duidelijkheid. Helaas

zijn er intussen een aantal zaken terug veranderd, maar de belangrijkste principes en afspraken zullen
wij vanuit ons CLB wel blijven behouden.
Uitzonderlijk is die nieuwsbrief niet verstuurd naar alle correspondenten, enkel naar onze scholen. Wie
de nieuwsbrief wil lezen, die vindt hem wel op onze website:
http://www.clbroeselare.be Klik op “Algemene info” en vervolgens op de rubriek “e-nieuwsbrief”.
Patrick Lancksweerdt, directeur

2. CLB: NOODZAKELIJKE MAATREGELEN I.F.V. DRAAGKRACHT VAN HET CLB

“Trop is teveel”. Het is een gevleugelde uitspraak van een berucht politicus uit de jaren ’80 van de
vorige eeuw. Het is inmiddels ook een begrip geworden.
Voor de CLB’s is dit moment er al een tijdje. Nu zijn wij echter wel gedwongen tot het nemen van een
aantal maatregelen.
De invoering van het M-decreet betekende voor het CLB een nieuwe uitbreiding van onze taken. Het
opmaken van een Verslag of Gemotiveerd verslag is immers veel meer tijdrovend dan het vroegere
inschrijvingsverslag. De invoering van het ondersteuningsmodel voegt daar nog eens een grotere
werkdruk aan toe, omwille van uitgebreider doelgroepen, nieuwe actoren en verdergaande
verwachtingen.
Om deze redenen zijn wij met de Vrije CLB’s van West-Vlaanderen afgesproken dat we een aantal
noodzakelijke maatregelen moeten nemen omdat we dit niet meer kunnen bolwerken als we nog
kwalitatief degelijk werk willen leveren.
Wij hebben hiervoor een brief opgesteld voor al onze schooldirecties. Deze brief kan u vinden op onze
website:
http://www.clbroeselare.be/documenten/20170523_CLB_maatregelen_OT.pdf
Kort samengevat komt het op het volgende:
Wij kunnen tot eind augustus enkel nog “lopende” zaken afwerken. Dit houdt in dat wij voorrang geven
aan trajecten die nu reeds gestart zijn en vallen binnen het kader van het reguleren van de
onderwijsloopbaan. Het gaat dus over bestaande vragen of problemen in verband met overstap naar
Buitengewoon Onderwijs, organisatie van ondersteuning (Gemotiveerde Verslagen), vragen rond
overzitten en studiekeuze voor volgend schooljaar.
Uiteraard blijven wij wel dringende zaken zoals verontrustende situaties of crisissen verder opnemen.
Alle overige vragen kunnen wij pas terug ter harte nemen vanaf september.
Wij hopen dat u hiervoor het nodige begrip kan opbrengen.
Patrick Lancksweerdt, directeur

3. KIND VAN GESCHEIDEN OUDERS: HOE INSCHRIJVEN OP SCHOOL

Vanuit het CAW werd de inschrijvingsbundel ‘Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school:
zo doe je dat’ opgemaakt.
Hierin vind je uitleg over het wettelijk kader op vlak van ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders
(rechten en plichten, vormen van ouderlijk gezag, gevolgen voor het betalen van facturen, enz. ). De
bundel is bovendien inspirerend voor de uitwerking van een schoolbeleid dat het welzijn van kinderen
van niet-samenlevende ouders centraal stelt. Het inschrijvingsmoment is hierbij cruciaal, omdat het
vaak het eerste contact is tussen school en ouder(s).
De school kan van bij de start haar neutrale positie benadrukken en behouden door de focus op het
schoolgebeuren te leggen, maar ook door beide ouders een gelijkwaardige plaats te geven op school.
Op die manier kan vermeden worden dat de school deel uitmaakt van de strijd tussen ouders.
De folder is in te kijken (http://omgaanmetvechtscheiding.be/Inschrijvingsbundel_V3.pdf) of te
bestellen via http://omgaanmetvechtscheiding.be/onderwijs.html

Leen Vandeputte, coördinator basisonderwijs

4. REVALIDATIE TIJDENS DE LESTIJDEN

We herhalen graag nog eens de afspraken inzake ‘revalidatie tijdens de lestijden’.
Volgens de omzendbrief die de regelgeving vastlegt, is hiervoor een CLB-advies noodzakelijk.
Het CLB-advies is echter niet bindend. Het is de directie van de school die beslist of die revalidatie
wordt toegestaan. Toch vinden wij het vanzelfsprekend dat ouders en CLB betrokken worden
vooraleer de revalidatie toegestaan wordt. Het advies kadert immers binnen een HGD-traject, waarin
alle factoren die een rol spelen in kaart gebracht kunnen worden. Om die reden zal het CLB dan ook
een aantal zaken (bv therapieplan, motivatie waarom therapie tijdens de lestijden noodzakelijk is)
opvragen.
Het is de verantwoordelijkheid van de school om dit advies te vragen. Het advies wordt aan het
dossier voor toekenning van de therapie tijdens de lestijden toegevoegd.
Leen Vandeputte, coördinator Basisonderwijs

5. VIND-IK-LEUK-BOX: NIEUW VANAF SEPTEMBER 2017

Binnen het jeugdwerk zijn er heel wat drempels om spelletjes te
organiseren rond de thema’s ‘geestelijke gezondheid’ en ‘tabak’. Ook
het onderwijs heeft nood aan een ludieke methodiek om beide thema’s
aan bod te brengen op sport- en themadagen.
Daarom ontwikkelde het Logo de ‘Vind-ik-leuk-box’. Deze box verlaagt
de drempel om te werken aan beide thema’s en motiveert de scholen
en het jeugdwerk om regelmatig met deze thema’s aan de slag te
gaan. Het zorgt ervoor dat de jongeren op een speelse manier kennis
maken met de knaltips van NokNok (methodiek om jongeren
handvatten aan te reiken om hun geestelijke gezondheid te
bevorderen) en SmartStop (methodiek die jongeren aanzet om te
stoppen met roken).
De ‘Vind-ik-leuk-box’ wordt gespeeld met jongeren van 12 tot 16 jaar.
Twee jongeren of twee groepen van jongeren gooien met een
reuzendobbelsteen. De dobbelsteen bepaalt uit welke categorie een spelletje wordt gespeeld.
Er zijn 6 categorieën:
 NokNok
 SmartStop
 Ik (k)en mezelf
 Mijn grenzen
 Reken op anderen
 Tijd voor mezelf
Eens de categorie bepaald is, hebben de jongeren keuze tussen 3 bijhorende spellen. Voor elk spel is
er een fiche met wat uitleg, zodat bij elk spel de juiste link gelegd kan worden met NokNok of
SmartStop.
Vanaf september 2017 kan je de ‘Vind-ik-leuk-box’ via ons CLB ontlenen. Je kan de box reserveren
door een mail te sturen naar info@clbroeselare.be. Dan kan afgesproken worden hoe de box in uw
school kan geraken en voor welke periode deze kan worden ontleend. Doen!
Merel Van Neste, coördinator preventieve gezondheidszorg

6. THEATERSTUK ‘OE IST’ VAN ULTIMA THULE

Een tijdje geleden was er wat commotie rond het nieuwe toneelstuk ‘Oe ist’ van Ultima Thule. Dit is
een voorstelling gesubsidieerd door de provincie WVL om zelfdoding bespreekbaar te maken. De
voorstelling bevatte een nogal negatieve toon over hulpverlening en eindigt met zelfdoding van de
hoofdrolspeler. Vanuit ons CLB gaven wij toen een negatief advies aan onze scholen voor het boeken
van dit toneelstuk.
CGG suïcidepreventie en de West-Vlaamse LOGO’s ijverden nadien om het thema Geestelijke
Gezondheid op te nemen in de lesmap.
Het toneel zal terug rondtoeren vanaf september 2017. Als er scholen zijn die het toneel boeken in de
loop van volgend schooljaar, dan wordt vanuit het LOGO (na advies van het Vlaams Expertisecentrum
Suïcidepreventie) een goede nabespreking op school door de leerkracht ten zeerste aangeraden om
de nodige nuances en verduidelijkingen bij het theaterstuk te kunnen geven.
Wij sluiten ons als CLB aan op dit advies. Leerlingen moeten de kans krijgen om meer uitgebreid over
het stuk te kunnen nadenken en praten. Zij moeten vooral ook verder rond psychische problemen
leren praten en over de manier waarop ze hier mee omgaan. Essentieel is dat men op school de
lesmap, ontwikkeld door de CGG-suïcidepreventiemedewerkers, hiervoor gebruikt.
Het theatergezelschap zal de lesmap overhandigen aan alle scholen die het stuk boeken.
Merel Van Neste, coördinator preventieve gezondheidszorg

7. CLB-VERSCHUIVINGEN PERSONEEL

We eindigen deze nieuwsbrief zoals wij begonnen zijn: we zitten in de laatste rechte lijn naar het einde
van het schooljaar. Ook in ons CLB moet nog veel gebeuren. Eén van de zaken die nog op de agenda
staan is het opnieuw invullen van de opdrachten van het personeel.
In ons CLB zijn we twee jaar geleden gestart met het evalueren van ons bestaand teamconcept
(“equipewerking” zoals wij ons model van multidisciplinair samenwerken omschrijven). Het doel is om
dit model een update te bezorgen, zodat we beter kunnen inspelen op de veranderende noden bij
onze cliënten en de almaar verder gaande vraag naar specifieke deskundigheden. Het huidige
schooljaar liepen overigens al een aantal proeftuinen hierover.
Dit alles betekent dat we terug aan het puzzelen moeten. Daarbij proberen wij een goed evenwicht te
vinden tussen enerzijds de taakbelasting bij alle medewerkers, anderzijds de “zorgzwaarte” van onze
scholen en tenslotte een evenwichtige verdeling van deskundigheden binnen de equipes. Het is een
driedimensionale puzzel.
Meteen willen wij aan de scholen de boodschap geven dat er momenteel nog geen zekerheid is over
welk schoolteam er vanaf volgend jaar voor uw school actief zal zijn. Over één zaak kunt u als school
wel zeker zijn: aangezien hier alleen maar sterke mensen werken, zal je ook volgend jaar terug
kunnen vallen op een sterk CLB-team!
Patrick Lancksweerdt, directeur
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”.
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Verantwoordelijke uitgever: Patrick Lancksweerdt, vzw Vrij CLB, Kattenstraat 65, 8800 Roeselare.

