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Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Het was weer erg
druk in steeds wisselende omstandigheden maar toch slaagden we erin om onze leerling zo
goed als mogelijk te ondersteunen.
We wensen dan ook iedereen een ontspannend en fijn verlof.

Uw school op “Onderwijskiezer” (DE website voor informatie) !
Invoegen van informatie van uw school
De website Onderwijskiezer van de centra voor leerlingenbegeleiding geeft al jaren degelijke
en uitgebreide informatie ivm het onderwijslandschap in België. De website wordt veelvuldig
bezocht door leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. En we zien dit gebruik nog jaar na
jaar toenemen. Heel belangrijk natuurlijk dat de informatie up to date blijft. Alle CLBcollega’s werken hieraan mee.
Ook de school zelf heeft hierin een verantwoordelijkheid. Onderwijskiezer vraagt u om op de
infofiche van uw school zelf de infomomenten en eventuele info achter de knop “Extra info’
in te geven. We plaatsten de richtlijnen van Onderwijskiezer op onze website. Klik hier om
hem te bekijken of te downloaden.

Online alternatief Infoavonden ‘Naar het secundair onderwijs’
Digitale flyer
We brachten de lagere scholen al op de hoogte van onze aangepaste planning van de
regionale infoavonden nl.:
•
•

Een online ingesproken presentatie die ouders kunnen beluisteren op een moment dat
hen het beste past.
online infomomenten op 25 en 31 januari en op 8 februari 2022 waar de presentatie live
wordt toegelicht door een CLB-medewerker. Ouders kunnen hiervoor inschrijven voor
20 januari 2022. Na inschrijving krijgen zij een link die hen toegang verleent tot de online
sessie.

We bezorgden al de papieren flyers om ouders te informeren.
Ook onderstaande digitale flyer kan u gebruiken om de informatie kenbaar te maken op uw
eigen platform of ze via digitale kanalen te verspreiden.
klik hier om de folder te bekijken/downloaden.

Contacttracing tijdens de kerstvakantie
Praktische organisatie
Tijdens de kerstvakantie zal er enkel tijdens de eerste dagen een permanentie zijn, conform de
gebruikelijke procedure in schoolvakanties.
Concreet betekent dit dat er op zaterdag 25 december geen vragen opgenomen zullen worden.
Zondag 26, maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 december zullen onze medewerkers van 13 uur
tot 17 uur de contactopsporing opnemen en beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden. Vanaf
donderdag 30 december zal er geen contactopsporing meer gebeuren omdat de leerlingen al enige
tijd niet besmettelijk op school aanwezig geweest zijn (sluiting scholen basisonderwijs vanaf 20
december en examens in het secundair onderwijs).
Na de kerstvakantie zullen wij u opnieuw op de hoogte brengen van de dan geldende procedures.

2

