Nieuwsbrief scholen Vrij CLB Kempen 16/11/2021
Inzet relancemiddelen
De Vlaamse regering besteedt aandacht aan de gevolgen van corona, zowel op het vlak van
leervorderingen als op psychosociaal vlak. Voor dit laatste doet de Vlaamse regering beroep op de
expertise van de CLB’s. Voor het schooljaar 2021-2022 krijgen we extra middelen toegekend, de
zogenaamde ‘relancemiddelen’. In deze nieuwsbrief geven we graag extra info over de inzet van deze
middelen in ons CLB.

Doel & invulling van de middelen
Het doel van de inzet van deze middelen is duurzaam de veerkracht en het welbevinden van
kinderen en jongeren bevorderen d.m.v. proactief, preventief en laagdrempelig werken. Met deze
middelen versterken we de reguliere werking in al onze scholen: elk trajectteam wordt met een
trajectmedewerker versterkt. Dit zal richtinggevend een voltijdse medewerker zijn al kan dit in
sommige vestigingen iets meer of iets minder zijn, afhankelijk van de grootte van de vestiging en
inzet middelen in het onthaalteam.
Daarnaast versterken we ook onze onthaalteams zodat we meer kunnen inzetten op onze
eerstelijnspsychologische functie, namelijk korte begeleidingsgesprekken met leerlingen om hun
welbevinden te vergroten, hun motivatie te herstellen en verbinding met de school te vergroten. We
versterken hiervoor onze onthaalteams met gemiddeld een voltijdse medewerker per team. Ook hier
weer kleine verschillen omwille van grootte van de vestigingen.
De focus van deze relancemedewerkers ligt op :
• begeleidingen met als doel welbevinden en veerkracht te vergroten, bijvoorbeeld leerlingen
die kampen met angsten, sociaal isolement, negatieve gedachten,…
• begeleidingen met als doel motivatie en verbinding met de school te herstellen, bijvoorbeeld
leerlingen die opnieuw hun motivatie moeten vinden om na corona terug naar school te
komen, sporadisch afwezig zijn…

Praktische aanpak
De onthaalmedewerker sensibiliseert de school en bespreekt op welke manier we ons bijkomend
aanbod aan leerlingen en ouders kenbaar kunnen maken. Tijdens het overleg op school (cel
leerlingbegeleiding of MDO) selecteert de onthaalmedewerker leerlingen die in aanmerking komen
voor deze begeleiding. De overdracht naar de relancemedewerker verloopt via het wekelijkse
teamoverleg.
Een belangrijke voorwaarde is dat de begeleiding van de jongere individueel gelopen kan worden,
zonder de context intensief te moeten betrekken. Leerlingen waarvoor dat wel nodig is, begeleiden
we verder binnen ons reguliere aanbod.

Wanneer er meerdere jongeren zijn met een vergelijkbare bezorgdheid, kunnen we overwegen of we
een groepsinterventie inzetten. Deze sessies zouden focussen op het versterken van de emotionele
veerkracht bij kinderen en jongeren. We opteren ervoor om geen faalangsttrainingen en sociale
vaardigheidstrainingen op te nemen.

Welbevinden & systematische contacten 3SO
Daarnaast zetten we ook in op de digitale vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even!’ die we zullen
invoeren in onze scholen vanaf januari. We nemen deze vragenlijst af voorafgaand aan het
systematisch contact van leerlingen 3e jaar SO. Hierdoor kunnen onze artsen meer op maat van de
leerling een gesprek voeren over hun welzijn en gezondheid. Twee relancemedewerkers krijgen de
opdracht om scholen en leerlingen te informeren en sensibiliseren.
Voor het uitvoeren van deze bijkomende opdrachten gingen we op zoek naar nieuwe medewerkers
en voor de meeste vestigingen hebben we die ook al gevonden. De relancemedewerkers in de
onthaalteams kregen in de week voor de herfstvakantie vorming. Ongeveer 6-wekelijks brengen we
hen ook samen voor een intervisiemoment.

Communicatie naar leerlingen & ouders
Uiteraard zijn de scholen niet de enige aanmelders voor dit extra aanbod. Leerlingen en ouders
kunnen ook zelf contact opnemen met het CLB om hun vraag of bezorgdheid te bespreken. Om ons
aanbod bij leerlingen en ouders bekend te maken, willen we vanaf volgende week onderstaande flyer
verspreiden. In onze secundaire scholen versturen we de flyer zelf via Smartschool. In onze lagere
scholen willen we vragen om dit via een nieuwsbrief naar de ouders of een ouderplatform te doen. Je
ontvangt hiervoor nog een flyer met het mailadres van de CLB-onthaalmedewerker van je school.
Voorbeeldflyer (zonder gepersonaliseerd mailadres):
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