
 

 

De CLB-werking in tijden van Coronacrisis 

 

Beste directeur, beste leerkracht 

De maatregelen met betrekking tot de Corona-crisis stapelen zich op. Hierbij willen we jullie duidelijk 

informeren hoe we onze dienstverlening de komende weken als CLB  zullen realiseren. 

Het CLB blijft open en onze CLB-medewerkers blijven aan de slag. 

1. Alle geplande activiteiten op scholen worden opgeschort. Voor dringend overleg tussen school 

en CLB wordt gesuggereerd om dit via digitale weg te laten verlopen (bv. chat, telefoon, 

videocall,...). 

 

2. Vragen met betrekking tot de coronacrisis blijven we beantwoorden. 

● Griet Catteeuw                                        0478 335014  
● Lieven Vercautere                                   0477 243145 

 

3. De contactmomenten 1ste kleuter : Alle geplande contactmomenten met ouders 1KO worden 

geannuleerd tot de Paasvakantie. Er worden voorlopig geen nieuwe afspraken gemaakt, we 

wachten de richtlijnen van het beleid af. 

 

4. Voor geplande afspraken met cliënten of partners wordt contact genomen met alle cliënten 

en/of partners om: 

-  testonderzoeken uit te stellen; 

-   voor wat gesprekken betreft in volgorde van wenselijkheid: 

.        na te gaan of er via een alternatieve communicatie gewerkt kan worden  

(bv. leerling die - zeker nu die langere tijd niet op school is - nood heeft aan 

gesprekken); 

.        na te gaan of de afspraak uitgesteld kan worden; 

.        een afspraak te maken voor dringende hulpvragen (bv. verontrusting) 

waarbij afspraken met de cliënt worden gemaakt inzake het naleven van de 

hygiënische maatregelen. 
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5. Voor nieuwe meldingen wordt de dringendheid afgetoetst. Indien dringend en/of 

verontrustend blijven we onze rol spelen. 

 

6. Permanentie:  Hierbij geven we aan dat we binnen ons centrum zelf ook rigoureus de 

preventieve en hygiënische maatregelen naleven. Onze medewerkers kunnen - binnen een 

bepaald afsprakenkader - van thuis uit werken. Er wordt in ons centrum gewerkt met een 

permanentieregeling. 

 

Aanbod van CLBch@t 

De CLB-chat is zoals gewoonlijk open voor leerlingen en ouders: 

-          op maandag, dinsdag, donderdag: van 17u-21u 

-          op woensdag: van 14u-21u 

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

  

Namens het directieteam en de Corona-aanspreekpunten van Vrij CLB Weimeersen 
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