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Geachte directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde,
Beste geïnteresseerde,
De tijd gaat snel: de nieuwjaarswensen zijn al wat uitgedoofd, de lente liet zich al even zien, het
schooljaar is al flink over halfweg en de trein van Welzijn en van Onderwijs dendert onverminderd
verder, met op het kruispunt tussen deze beide het CLB-wereldje.
Ook in het CLB blijft niets zoals het was en leidt voortdurende verandering naar voortdurende
aanpassing in een verschroeiend tempo. Ik kan jullie alleen maar toewensen om, ook in 2019,
voldoende aandacht te schenken aan rustpauzes, “dode” momenten om te herbronnen, ruimte om
even te reflecteren.
Of we het nu hebben over onderwijs, welzijn, het klimaat, of wat dan ook: uit de wereld van de
psychologie weten wij al langer dat rustige momenten de helderheid opleveren tot het nemen van
uitstekende beslissingen. Laten we van beide dan ook werk maken!
Patrick Lancksweerdt, directeur
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1. VRIJ CLB TRIKANT

Vrij CLB Trikant. Dat zal vanaf 1 september de naam zijn van een nieuw CLB. “Nieuw” is veel gezegd,
het gaat immers over een fusie van bestaande CLB’s.
Een trikant is een driedimensionale geometrische vorm, zoals een bol of een kubus. De essentie van
een trikant is een driehoek. In een trikant kan je iets opbergen. Het klassieke tentje is een trikant, net
als de verpakking van de gekende chocolade Toblerone. Een trikant biedt bescherming en veiligheid
voor zijn kostbare of kwetsbare inhoud.
Wij kozen de naam “VZW Trikant” voor de fusie van VZW’s die binnenkort de Inrichtende Macht zal
vormen van de Vrije CLB’s van Tielt, Roeselare en Izegem. Deze drie CLB’s zullen op hun beurt op 1
september 2019 samensmelten tot één CLB, met als naam “Vrij CLB Trikant”.
Het woord Trikant geven wij een extra dimensie. De eerste drie letters, TRI, die staan immers voor de
eerste letters van de drie centrale steden en afdelingen van het nieuwe CLB. Het tweede luik van het
woord vormt een knipoog met een filosofische “kantje”.
Patrick Lancksweerdt, directeur

2. MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS

Scholen zijn zich volop aan het voorbereiden op de aankomende hervorming van het secundair
onderwijs die per 1 september 2019 van start gaat. Sommige scholen hebben al een duidelijk aanbod
uitgewerkt, bij anderen zijn de punten en komma’s nog niet finaal gezet.
Het wordt niet makkelijk voor de eerste generatie ouders en leerlingen om in de vernieuwde structuur
hun weg te vinden.
Scholen krijgen in het eerste jaar volop de vrijheid om in hun differentiatie (of keuzegedeelte) een
aanbod te bieden waar leerlingen kunnen proeven, ontdekken en ervaren waar hun talenten liggen.
Door deze vrije invulling duiken talrijke benamingen op die vaak over hetzelfde gaan. Daardoor is het
voor ouders en leerlingen (maar ook voor de CLB-medewerkers) soms zoeken naar welke lading oner
welke vlag zit.
Het is duidelijk dat het laatste woord over deze hervorming van het SO nog niet is gezegd. De
discussie is zich nog volop aan het afspelen en nog vele zaken moeten een nieuw evenwicht vinden.
Net zoals bij elke hervorming zal dat evenwicht vanuit de praktijk stilaan wel groeien
Wat wel duidelijk is, is dat ouders en leerlingen nu vooral nood hebben aan informatie. Vanuit ons
CLB zijn de medewerkers sinds de kerstvakantie bezig met de klassikale infosessies in het 6 de leerjaar
basisonderwijs en hebben we ondertussen drie infoavonden achter de rug in De Spil. Niet minder dan
600 deelnemers waren aanwezig op de drie infosessie, naast de talrijke aanwezigen die we ook
mogen ontmoeten op de infosessies in de klassen zelf, samen met de ouders.
We proberen op de hoogte te blijven van de vernieuwingen, aanpassingen en willen ook het
Roeselaarse aanbod helpen verduidelijken.
De presentatie zoals we die brachten op de infosessies zijn terug te vinden op onze website. Deze
powerpoint zullen wij voortdurend blijven voorzien van updates, van zodra nieuwe informatie binnen
komt. Op deze manier hopen wij ouders een houvast te bieden in de vernieuwde structuur, de juiste
keuze met en voor hun kind te maken. We wensen hen alvast veel succes!
De link naar deze presentatie vindt u op onze website: www.clbroeselare.be
Leen Neirynck, coördinator onderwijsloopbaanbegeleiding

3. KIES BUITENGEWOON RAAK

VZW De Schoolbrug, is een Antwerpse organisatie die gesubsidieerd is om scholen, ouders en
leerlingen met elkaar te verbinden. Ze werkten heel wat materialen uit ter ondersteuning hiervan. De
materialen zijn helder, visueel en gericht op het versterken van de betrokkenheid.
Recent werd het pakket ‘kies buitengewoon raak’ aan hun materialendatabank toegevoegd. Dit pakket
bevat aantrekkelijk lesmateriaal voor in de klas en materiaal om ook met de ouders aan de slag te
gaan rond studiekeuze bij de overgang van het buitengewoon lager onderwijs naar het
(buitengewoon) secundair onderwijs. Pakketten kunnen besteld maar ook (gratis) gedownload
worden. Alle informatie is terug te vinden op www.deschoolbrug.be .
Leen Vandeputte, coördinator basisonderwijs én buitengewoon onderwijs

4. CLBCH@T

In onze eerste externe nieuwsbrief werd het al aangehaald, maar graag brengen we dit punt nogmaals
onder de aandacht.

De CLBch@t biedt op een anonieme en laagdrempelige manier ondersteuning aan ouders en
leerlingen. In een onlangs verschenen persbericht werd duidelijk dat dit medium op een positieve
manier inspeelt op een groeiende behoefte bij jongeren.
Afgelopen schooljaar verzorgden 115 CLB-medewerkers met gemiddeld 27 gesprekken per avond in
totaal meer dan 4350 chatsessies. Door de stijgende trend dit schooljaar, werd het aantal
chatmedewerkers verhoogd tot 140.
Niet alleen leerlingen bezochten de chat, ook ouders kwamen met vragen over de studiekeuze, het
welbevinden en de gezondheid van hun kind,
leermoeilijkheden die zoon of dochter ervaart, enz.
We geloven dat de CLBch@t ook voor ouders een
meerwaarde kan bieden vandaar dat we dit nog
eens extra onder de aandacht willen brengen.
De ‘minifolders CLBch@t voor ouders’ zijn voor
ons CLB in aanvraag en worden zodra voor
handen, beschikbaar gemaakt.

Het is duidelijk dat dit CLB-initiatief tegemoet komt aan een vraag van leerlingen en ouders.
Wat je altijd wou weten en nooit durfde te vragen? Een adres: CLBch@t https://www.clbchat.be/ .
Leen Neirynck, expertisecluster CLB-Chat

5. DE ROUWKOFFER

De rouwkoffer is letterlijk een koffer, waar materiaal in zit voor scholen en leerkrachten die in hun klas
over verlies en verdriet willen werken met hun leerlingen.
De koffer is zowel geschikt voor kleuter, basis en secundair onderwijs. Diverse thema’s komen aan
bod via allerlei werkmateriaal: boekjes, spelletjes, reflectie- en knutselmateriaal en video’s.
Verlies en verdriet, of rouw, komt in een veelzijdige benadering aan bod: zowel rouw in het
algemeen als rouw in verschillende culturen. Ook meer specifieke rouw zoals bij zelfdoding, na een
verkeersongeval, bij ernstige ziekte, bij ouders met psychische problemen of bij echtscheiding komen
afzonderlijk aan bod. Verlies van huisdieren wordt ook voor de kleuters en lagere schoolkinderen
behandeld. Voor hen is er ook een aanbod om te spreken over gevoelens.
Wat er allemaal in de koffer zelf zit kan je nalezen in de inhoudstafel.
Vera Vervelghe, coördinator maatschappelijke discipline

6. KOPP/KOAP

Vanuit de KOPP/KOAP-werking (kinderen van ouders met psychische problemen/alcoholproblemen)
wordt de mogelijkheid geboden om op school een workshop te organiseren, waarbij men naast
laagdrempelige info ook tips en tools aanreikt aan leerkrachten.
Scholen die hiervoor interesse hebben kunnen contact opnemen met Hilde Desloovere van CGG
Mandel en Leie (056 23 00 21 of hilde.desloovere@cggml.be )
Leen Vandeputte, coördinator basisonderwijs én buitengewoon onderwijs

7. ZORGCONTINUÜM

Het woord 'zorgcontinuüm' is een gekend begrip in de onderwijswereld, maar is het dat ook voor
ouders? En hoe leg je aan ouders precies uit waarover het gaat?
Stedelijke Basisschool De Kinderkoppen uit Vilvoorde maakte een filmpje voor ouders waarin het
zorgcontinuüm wordt uitgelegd. Een voorbeeld van goede praktijkcommunicatie door de school en
hun zorgcoördinator. Heel interessant om te gebruiken op een ouderavond.
Jan Marrannes, coördinator Leren en Studeren

8. TOON DAT JOUW ONDERWIJSINSTELLING ROOKVRIJ IS

Scholen en onderwijsinstellingen zijn sinds dit schooljaar volledig
rookvrij, 7 dagen op 7. Leerlingen leren vanaf nu in een volledige
rookvrije omgeving. Dat is positief, want zien roken doet roken. Een
goede signalisatie is nodig om leerlingen, cursisten, personeelsleden
en bezoekers duidelijk te maken dat jouw onderwijsinstelling helemaal
rookvrij is.
Bestel nu een gratis signalisatiepakket van Generatie Rookvrij en laat
zien dat jouw onderwijsinstelling rookvrij is. Let op: bestellen kan tot 28
februari 2019.
Merel Van Neste, coördinator Preventieve gezondheidszorg

9. GRATIS MATERIALEN VOEDING EN BEWEGING VOOR SCHOLEN
Plan je een les rond gezonde voeding en beweging? Scholen kunnen gratis materiaal bestellen van
de voedings- en bewegingsdriehoek en van suikergehalte in dranken
en tussendoortjes via deze link.

Merel Van Neste, coördinator Preventieve gezondheidszorg

10. TEJO ROESELAREN

Allicht zal de naam TEJO u niet onbekend in de oren klinken. TEJO staat
voor “Therapeuten voor jongeren”.
TEJO biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulpverlening aan

jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, professioneel, anoniem, en gratis. De
dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als
hoofddoelstelling jongeren op korte termijn gesprek aan te bieden en hun krachten aan te spreken. Op
die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet
verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.
De nood aan psychologische opvang bij jongeren is groot. Veel jongeren durven noch thuis, op
school, of bij klasgenoten terecht met hun vragen/problemen. Een laagdrempelige opvang is nodig,
direct, zonder wachttijd, zonder lijsten, desnoods anoniem.
De TEJO-medewerkers doen dit gratis en vullen deze opdracht in hun vrije tijd in. TEJO staat open
voor alle jongeren, zonder onderscheid, tussen de 10 en 20 jaar.
Jongeren kunnen op eigen initiatief in het TEJO huis binnenlopen of na doorverwijzing.
Ook in Roeselare is er sinds 2018 een TEJO-huis. Het bevindt zich in de Nijverheidsstraat nr 11, vlak
bij de achterkant van het station. Na ruim één jaar werking is duidelijk dat hier een nood aan was.
Wat TEJO doet valt gedeeltelijk samen met de opdracht die wij in het CLB eveneens hebben. Toch
ervaren wij dit niet als concurrentie en staan wij vanuit het CLB positief tegenover dit initiatief. De
vragen naar kortdurende begeleiding en hulpverlening bij jongeren zijn immers zo groot dat dit een
verdienstelijke uitbreiding van het aanbod betekent.
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… 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.

