Werking CLB vanaf 18 mei 2020
Beste directies,
De CORONA-maatregelen zijn versoepeld. Een groep leerlingen wordt opnieuw op school verwacht.
Dit maakt het voor ons als CLB mogelijk om een aantal activiteiten opnieuw face-to-face te organiseren.
Hierbij houden we rekening met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie….
We werken op afspraak en er is opnieuw fysieke permanentie in onze vestigingen.
• vestiging De Pinte en Eeklo: elke werkdag
• vestiging Tielt en Waregem: twee dagen in de week
Het CLB blijft elke werkdag telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren op het nummer 09/3773693
of 09/3862937. De medewerkers zijn bereikbaar op hun gsm-nummer en per mail.
Onze werking zal vanaf nu een combinatie zijn van telewerk en face-to-face activiteiten.
Waar het mogelijk is, wordt nog steeds de voorkeur gegeven om online te werken. Voor activiteiten of
gesprekken waar telewerk geen optie is, wordt een fysieke afspraak voorzien. De keuze wordt bepaald
op basis van de inhoud en de afstemming met de partners.
1. Samenwerking met scholen en partners
CLB-overleggen en gesprekken kunnen verder online doorgaan maar kunnen ook op school
doorgaan, na overleg met de school. De CLB medewerkers beschikken over mondmaskers en
handgel.
Graag zetten we verder in op consultatieve leerlingenbegeleiding en vraagverheldering.
We zullen een prioritering maken in de nieuwe vragen omdat we sommige trajecten of
begeleidingen mogelijks niet meer kunnen starten of afwerken dit schooljaar. Indien dit bij een
traject het geval is, wordt dit overlegd met de school.
2. Trajecten en begeleidingen
De vraaggestuurde werking werd de voorbije weken online verdergezet. Ook hier blijft telewerk
de norm, maar face-to-face gesprekken zijn mogelijk wanneer dit nodig is om onze trajecten
kwaliteitsvol verder te zetten.
Bepaalde onderdelen van de diagnostiek zijn bijvoorbeeld niet mogelijk online, dit kunnen we nu
opnieuw hernemen door de mogelijkheid van face-to-face contact. Uiteraard nemen we hierbij
ook de nodige veiligheidsmaatregelen.

Er is voor ons dus geen reden om gesprekken, overlegmomenten, onderzoeken, … uit te stellen
gezien we deze online of waar nodig in veilige omstandigheden face-to-face laten doorgaan.
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We stemmen onze werking hierbij ook af op de context en op de noden van leerlingen, ouders,
scholen en externe partners.
3. Consulten- vaccinaties- profylaxe
De consulten en vaccinaties worden hernomen. Er is op wetenschappelijke basis een prioritering
gemaakt voor de uitvoering van de nog resterende consulten en vaccinaties.
1) Er wordt absolute voorrang gegeven aan de MBR vaccinatie (leeftijd 5de leerjaar).
2) Vervolgens worden de kleuterconsulten met ouders hernomen.
3) Voor de leerlingen van het derde secundair wordt minimaal een gesprek aangeboden.
We beseffen dat de heropstart van de lessen een enorme organisatie vraagt van de scholen. Met
dit gegeven hebben we gekozen om de consulten en vaccinaties maximaal te laten doorgaan in
onze vestigingen. Indien dit onmogelijk blijkt, zullen de verpleegkundigen/ artsen hiervoor
contact opnemen met de scholen.
De leerlingen (en ouders) worden individueel uitgenodigd.
Indien we in de loop van de maand juni nog ruimte hebben, kunnen we nog een aantal vaccinaties
in het secundair onderwijs voorzien, zoals de tweede dosis van het vaccin tegen human
papillomavirus. Als we niet meer in de mogelijkheid zijn om deze vaccinatie dit schooljaar aan te
bieden, dan wordt dit volgend schooljaar ingehaald. Er is geen verminderde werkzaamheid, als
deze tweede dosis een aantal maanden later wordt gegeven.
Ook de overige vaccinaties (bv. IPV-DTPa, vaccin op de leeftijd van het eerste leerjaar), zullen we
later inhalen.
Voor de resterende consulten, bekijken we volgend schooljaar wat nog ingehaald moet worden.

Gezien de onduidelijkheid rond het verdere verloop van het schooljaar, willen we zeker nog eens
aangeven dat wij permanentie voorzien (bijvoorbeeld voor vragen rond studiekeuze) in de
zomervakantie, nl. tussen 1 juli en 15 juli en van 16 augustus tot 31 augustus.
De contactpersoon maakt kenbaar aan de school wanneer hij/zij bereikbaar is in juli en augustus.
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