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Geachte directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde,
U ontvangt bij deze de eerste Trik®ant, de elektronische nieuwsbrief van het nieuwe Vrij CLB Trikant.
Na een intensief voorbereidingstraject is dit nieuwe CLB op 1 september van start gegaan. Vrij CLB
Trikant staat voor de fusie van de vrije CLB’s van Tielt, Roeselare en Izegem.
Een vaste gewoonte vanuit Roeselare is onze periodieke nieuwsbrief. Hierin kan u allerlei informatie
sprokkelen over onze organisatie. Niet alleen gaat het over onze eigen “winkel”, maar u kan er ook
allerlei zaken in terugvinden waar wij ons op lokaal, of op ruimer vraag voor engageren of bij
betrokken zijn. En dat is heel wat, zoals u ook in deze nieuwsbrief kan terugvinden.
Wij wensen jullie alvast veel leesgenot!
Patrick Lancksweerdt
Algemeen directeur Vrij CLB Trikant
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1. VRIJ CLB TRIKANT: EVEN TOELICHTEN

Op 1 september is dus het Vrij CLB Trikant van start gegaan. 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. 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.
Het keuze voor “Trikant” biedt voor ons 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 filosofisch “kantje”.
Bij een nieuwe organisatie hoort ook een nieuwe website: http://www.clbtrikant.be
Ook onze organisatievorm is vernieuwd. Alle details hierover kan u vinden op onze website, waar een
afzonderlijk document onze vernieuwde organisatiestructuur toelicht.
Vrij CLB Trikant is een VZW, die enkel de organisatie van het CLB als opdracht heeft, naast de
activiteiten die daar rechtstreeks uit voortvloeien, zoals het Multidisciplinair Team (MDT) voor Welzijn
of het kernpartnerschap voor Eén gezin één plan.
De dagelijkse leiding is in handen van een directieteam, dat bestaat uit 4 medewerkers:



Els De Brabander is vestigingsdirecteur voor de afdeling in Tielt, naast verantwoordelijk
directeur voor het logistieke en financiële beleid.
 Jan Marrannes is vestigingsdirecteur voor de afdeling in Roeselare, naast verantwoordelijke
voor het domein onderwijs.
 Kris Supply is vestigingsdirecteur voor de afdeling in Izegem, naast algemeen directeur voor
het domein inhoudelijke werking en personeel en het domein welzijn.
 Patrick Lancksweerdt is halftijds algemeen directeur voor het organisatorisch beleid en het
domein CLB-samenwerking.
Verder is er nog een ankerteam dat mee instaat voor de inhoudelijke werking van het centrum, naast
de kernteams die gericht zijn op de multidisciplinaire aanpak van leerlingenvragen en problemen.
Patrick Lancksweerdt, algemeen directeur organisatie

2. STUDIEDAG OPVANG EN NAZORG NA EEN CRITICAL INCIDENT OP SCHOOL

Ons CLB organiseert op maandag 14 oktober een studiedag over opvang en nazorg bij een critial
incident op school.
Waarover gaat het?
Hoe ga je om met schokkende gebeurtenissen op school?
Wat is een crisisinterventieplan? Hoe komt dit tot stand?
Vinden we ook de fasen van het zorgcontinuüm hierin terug? Wat doet school? Wat doet CLB?
Hebben wij een crisisinterventieplan en is dit nog up to date? Is dit crisisplan conform het decreet
leerlingenbegeleiding?
Voor wie bedoeld?
Voor alle CLB-medewerkers van de regio Tielt-Izegem-Roeselare
Voor alle scholen van de regio Tielt-Izegem-Roeselare (per school voorzien we max. 2 deelnemers)
Wanneer?
Maandag 14 oktober 2019
Van 09.00u tot 16.00u gevolgd door een netwerkmoment
Waar?
De Kring Ledegem Hugo Verriestlaan 16 8880 Ledegem
Er is parkeermogelijkheid aan De Kring zelf, in de straat en aan de kerk (400-tal meter stappen).
Kostprijs?
10€ / persoon
Er worden over de middag broodjes voorzien.
INSCHRIJVEN KAN ENKEL VIA: http://humanlink.clbroeselare.be
(inschrijven kan tot 11 oktober 2019)
(*The Human Link wil organisaties stimuleren om aandacht te schenken aan psychisch welzijn. Ze
staat organisaties bij om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische
stress en opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.)
Rika Mahieu, ankerfiguur domein PSF (psychologisch en sociaal functioneren)

3. AANDACHT VOOR FORMELE DOCUMENTEN
Het gebeurt wel vaker… Bij verificatie wordt vastgesteld dat een aantal leerlingendossiers niet in orde
of onvolledig zijn. Dit zorgt voor stress bij de adminstratie in de scholen en voor frustratie bij de CLBmedewerkers, omdat in allerijl nog vanalles in orde gebracht moet worden. Vandaar een oproep om
nú reeds na te denken of alle noodzakelijke formaliteiten in orde zijn.
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We denken daarbij aan
 adviezen voor vervroegd of vertraagd instappen in het lager onderwijs,
 adviezen voor verlengd verblijf in het (buitengewoon) lager onderwijs
 addenda bij verlenging van het verblijf in BuBaO type basisaanbod
 adviezen voor vervroegde instap deeltijds leren en werken
 adviezen voor afwezigheid bij revalidatie tijdens de lestijden
 aanwezigheid van (gemotiveerde) verslagen
 ADIBIB-attesten
 …
Voor een volledig overzicht wanneer het CLB betrokken moet zijn, verwijzen we naar de lijst op
onderwijskiezer: https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_intro.php
Jan Marrannes, verantwoordelijke domein onderwijs

4. OPVOEDEN: EEN AANBOD VOOR OPVOEDERS VAN KINDEREN EN TIENERS

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:
Do 24/10
Game over! - infoavond over tieners en gamen
Do 7/11
Peuters lief, maar soms lastig – praatavond over peutergedrag
Do 14/11
Opvoeden in een éénoudergezin – interactieve vorming voor ouders die hun
kind(eren) alleen opvoeden
Wo 4/12
Over monsters, dieven en andere enge dingen – infoavond over omgaan met
kinderangsten
Inschrijven kan via www.huisvanhetkindroeselare.be of via het telefoonnummer aangegeven op de
vormingskalender.
Emma Desmet, verantwoordelijke infopunt opvoeding
5. WIJZIGINGEN IN HET SYSTEEM VAN “MEDISCHE ONDERZOEKEN” VANUIT HET CLB

In 2018 kwam een nieuw decreet over leerlingenbegeleiding tot stand. Dit veranderde heel wat zaken
voor de werking van de CLB’s.
Systematische contactmomenten
We komen van een situatie waarin leerlingen 7 keer op medisch onderzoek kwamen bij het CLB.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 bieden wij 5 contactmomenten aan in het basis- en secundair
onderwijs op de leeftijd van:
 3 jaar of in de eerste kleuterklas
 6 jaar of in het eerste leerjaar
 9 jaar of in het vierde leerjaar
 11 jaar of in het zesde leerjaar
 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs.
Het is de Vlaamse regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden
worden. Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die
leerplichtig is. Verdere info over de systematische contactmoment, klik op de volgende link: Waarom
op onderzoek
Leerlingen die huisonderwijs (thuisonderwijs of onderwijs thuis) volgen, moeten zich voor het
systematisch contactmoment, aanmelden bij een CLB naar keuze.
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Voor leerlingen die een ander schooltraject lopen, gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen.
Marijke Lootens, ankerfiguur medische werking

6. VACCINEREN: OOK EEN OPDRACHT VAN HET CLB

Naast de contactmomenten blijven 4 vaccinatiemomenten behouden op de leeftijd van:
 6 jaar of in het eerste leerjaar (klem, kroep, kinkhoest, kinderverlamming - 1 spuitje)
 10 jaar of in het vijfde leerjaar (mazelen, bof, rode hond)
 12 jaar of in het eerste secundair (humaan papilloma virus)
 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs (klem, kroep, kinkhoest)
Je kan bij het CLB terecht om inentingen op een later/ander moment te krijgen als inhaalinenting.
Dit geldt niet voor het vaccin tegen HPV (humaan papillomavirus).
In Vlaanderen wordt het gratis vaccin tegen Humaan Papilloma Virus jaarlijks enkel aangeboden
aan meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. Dit gratis aanbod geldt enkel voor
jongeren in het 1e jaar van het secundair onderwijs.
Jongeren in het tweede jaar of hoger kunnen wel nog gevaccineerd worden door de huisarts, maar
niet met de gratis vaccins en niet door het CLB. Voor alle meisjes is er een gedeeltelijke terugbetaling
als het vaccin op voorschrift gekocht wordt in de apotheek. Voor jongens hangt het af van de
mutualiteit.
Marijke Lootens, ankerfiguur medische werking

7. TRAININGEN VOOR OUDERS EN KINDEREN MET ADHD

Vanuit het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren
(WINGG) worden er dit schooljaar in diverse West-Vlaamse locaties oudertrainingen georganiseerd
voor ouders van kinderen met ADHD tussen de leeftijd van 6-12 jaar. Het aantal inschrijvingen is
beperkt tot maximaal 8 ouderparen per trainingsreeks.
Meer informatie over inhoud, locaties en data per regio met inschrijfmogelijkheid voor
geïnteresseerde ouders vind je via volgende link: https://wingg.be/nl/evenementen/adhdoudertrainingenDe oudertrainingen worden telkens voorafgegaan door een lezing rond opvoeden van drukke
kinderen. Voor de regio Roeselare vind deze infosessie plaats op donderdag 3 oktober van 19.30u
tot 21.30u in ARHUS De Munt in Roeselare. Meer info hiermee in verband vind je terug via volgende
link: https://wingg.be/nl/evenement/infosessie-opvoeden-van-drukke-kinderen-in-roeselare
Kris Supply, algemeen directeur welzijn
Colofon
Deze nieuwsbrief vindt u ook terug op de website van het CLB: http://www.clbtrikant.be/, een plek om te grasduinen.
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 onderstaand mailadres
met als onderwerp: “abonnement nieuwsbrief CLB”.
Vrij CLB Trikant 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 we de distributielijst genereren.
U kan zich gemakkelijk weer uitschrijven door een mail te versturen naar onderstaand mailadres met als onderwerp:
“stopzetting abonnement nieuwsbrief CLB”
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Lancksweerdt, vzw Trikant, Kattenstraat 65, 8800 Roeselare.
Patrick.lancksweerdt@clbtrikant.be
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