
  

 

CLB in Coronatijden. Alles op een rijtje. 
  

Beste directie, beste leerkracht 

  

Het Coronavirus zal ons nog een tijdje vergezellen en dat heeft voor iedereen 

een grote invloed op de normale werkzaamheden. We lijsten graag nog eens op 

hoe het CLB verder werkt. We doen eveneens graag een beroep op jullie om 

samen kwetsbare leerlingen te ondersteunen om deze moeilijk periode te 

overbruggen. 

  

Samenwerken voor kwetsbare leerlingen 
  

De roep om met zijn allen te blijven zorgen voor kwetsbare kinderen en 

gezinnen klinkt luid. Daarom lijsten we specifiek nog eens op wat we kunnen 

betekenen: 

  

1. Het CLB blijft operationeel. We nemen nieuwe aanmeldingen op en 

gaan in op telefonisch of online overleg tussen school en CLB. 

2. Opsporen van kwetsbare leerlingen. - Het CLB contacteert zelf de 

leerlingen en/of ouders die reeds in begeleiding waren om samen na te 



gaan hoe we hen kunnen ondersteunen (bv. via chat, beeldbellen, 

telefoon,...). Sommige scholen nemen hieromtrent ook initiatieven en 

bellen bv. leerlingen en/of ouders actief op om te polsen naar hun 

welbevinden en eventuele hindernissen bij het maken van vervangende 

opdrachten. Maken jullie je zorgen? Dan willen we graag met jullie 

kunnen overleggen over leerlingen waar jullie je zorgen over maken. 

3. Opvang op school. -  Voor kinderen in een moeilijke thuissituatie is 

opvang op school vaak erg belangrijk om ademruimte te creëren. Deze 

echter groeperen over scholen heen is geen goed idee. Wanneer je 

daarover vragen hebt, kan je overleggen met de CLB-arts die contact 

opneemt met Zorg en Gezondheid. (Dit geldt ook voor de uitzonderlijke 

situatie van de sluiting van een school.) 

Intussen voorziet Vrij CLB Netwerk via deze link in een bruikbare info voor het 

brede publiek en ouders in het bijzonder.  

  

Bereiken van leerlingen 

  
Opdat wij als CLB leerlingen optimaal kunnen bereiken vragen we 

onderstaande, geüpdatete info op te nemen in SmartSchool. Met dank ! 

  

NIEUW! Veel manieren om met het CLB in contact te komen.  

In deze vreemde tijden blijft ook het CLB paraat. Misschien liep je al langer rond 

met een vraag voor het CLB of had je al gesprekken? Misschien zorgt Corona 

voor onrust in het hoofd? Of misschien krijg je het in de komende weken 

moeilijk thuis of stel je je vragen? 

Lees alvast onze Corona-info voor jongeren! 

Je kan ons net als anders vinden via de CLBch@t die nu nóg langer open is of 

via onze telefoon of e-mailadressen: 

- https://www.vrijclb.be/vrij-clb-westhoek 

- https://www.vrijclb.be/vrij-clb-houtland 

  

https://www.vrijclb.be/thema/richtlijnen-coronavirus
https://www.vrijclb.be/leerlingen/corona-onrust-in-je-hoofd
http://clbchat.be/
https://vclb-west.us18.list-manage.com/track/click?u=e01ed63bed138d321bc3220b2&id=88087393ef&e=e48a7b5259
https://vclb-west.us18.list-manage.com/track/click?u=e01ed63bed138d321bc3220b2&id=dbb02cf643&e=e48a7b5259


 

 

  

Openingstijden en CLBch@t 

  
Het CLB voorziet in telefonische permanentie van maandag tot vrijdag van 

8u30-12u en van 13u-16u30 (op vrijdag tot 16u). 

Tijdens de paasvakantie zijn we open op maandag 6 en dinsdag 7 april (Vrij 

CLB Houtland alleen op dinsdag 7 april). 

  

De capaciteit van de CLBch@t wordt nogmaals verruimd en zal ook tijdens de 

paasvakantie (behalve op paasmaandag) open zijn van maandag tot donderdag 

van 14u tot 21u. Bovendien wordt de chat ook multidisciplinair bemand, m.a.w. 

er is ook steeds een arts en/of verpleegkundige beschikbaar. 

  

1712 

  
Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. 

Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en 

geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer 

oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon 

en chat blijven bemannen. 

Daarnaast ontwikkelde 1712 de poster ‘Omgaan met conflicten in het gezin 

tijdens de coronacrisis. 5 Tips’. De poster bevat tips over hoe je kunt omgaan 

met conflicten in het gezin en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste 

noodnummers. Deel deze info gerust met de leerlingenbegeleiding op school. 

  

En verder 

https://1712.be/Portals/1712volw/Files/Documents/1712_Poster_Conflicten_Corona_Print.pdf
https://www.clbchat.be/


 

  

Ook in het CLB slaat Corona om zich heen. Een aantal mensen zijn ziek en 

(vermoedelijk) besmet. Alle medewerkers krijgen daarom heel strikte info in 

verband met social distancing en hygiënische maatregelen en worden voor al 

hun vragen ondersteund door onze Corona-aanspreekpersonen en het 

directieteam. Maar samen gaan we ervoor! 

 

Mochten nieuwe richtlijnen ons dwingen tot nieuwe communicatie, zullen wij niet 

nalaten dit te doen. 

Zorg voor elkaar. 

  

Namens de Corona-verantwoordelijken en het directieteam van Vrij CLB 

Westhoek en Vrij CLB Houtland. 

  

 

Mailinglist nieuwsbrief 

  

Door de invoering van de GDPR-regelgeving hebben we opnieuw toestemming 

gevraagd om de nieuwsbrief te versturen. Onze abonneelijst is nog niet volledig. 

Daarom vragen we om deze mogelijkheid te bieden aan het leerkrachten- en 

zorgteam. 

  

Colofon 

 

Leerkrachten die het wensen, kunnen de nieuwsbrief ook rechtstreeks en 

individueel ontvangen. Wilt u of iemand anders de nieuwsbrief ontvangen, stuur 

dan een e-mail naar ict@vrijclbwesthoek.be, met als onderwerp: “abonnement 

Nieuwsbrief voor scholen”. De directeur kan ook een lijst bezorgen met alle e-

mail adressen van het lerarenkorps, zodat alle leerkrachten de nieuwsbrief 

ontvangen. 

 



  

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

http://www.twitter.com/HVandelannoote
https://www.facebook.com/vrijclbwesthoek/
http://www.vrijclb.be/

