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Genk, 5 mei 2020 

 

Beste directeur 

De voorzichtige heropstart van de scholen komt er aan op 18 mei. De CLB’s werkten net als de 

leerkrachten twee maanden telefonisch en online.  Slechts af en toe was er een fysiek overleg. 

We hadden daar goede argumenten voor, die nog steeds gelden. We werken zo veilig mogelijk. 

Telewerk blijft voor onze medewerkers de regel tot het einde van het schooljaar.  

We vermijden zoveel mogelijk activiteiten op verplaatsing in de scholen, om geen besmettingen van 

de ene ‘bubbel’ naar de andere over te dragen.  Maar we laten onze leerlingen en onze scholen niet 

in de steek. De overheid vraagt ons om prioriteit te geven aan bepaalde taken.   

Wat mag u van ons verwachten? 

1. Al onze afdelingen zijn open op afspraak en telefonisch bereikbaar. 

2. We overleggen online met de zorgcoördinator, leerlingbegeleider of leerkracht. Het 

zorgcontinuüm blijft onze leidraad. Mail of bel ons om een overleg af te spreken. Uw 

vragen zijn welkom. 

3. Leerlingen en hun ouders kunnen nog steeds een afspraak maken. Als een overleg met 

ouders of leerlingen niet online kan, zal de afspraak bij voorkeur in veilige omstandigheden in 

onze afdeling plaatsvinden.  

4. We werken prioritair de volgende trajecten af: 

- de trajecten ‘opmaak verslag’ af voor leerlingen die van school moeten/zullen 

veranderen, naar type 2, 4, 6 of 7 worden georiënteerd; daarna pas Type BA, 3 of 9 

- adviezen OLB  (verlengd KO en BaO; vervroegde instap KO en BaO, vervroegde instap 

BuSO, adviezen al of niet overzitten bij A- of B-attest) 

- de trajecten opmaak gemotiveerd verslag type 2,  4, 6 of 7;  daarna Type BA, 3 of 9. 

5. We geven steeds hulp aan leerlingen in een verontrustende situatie. 

6. We begeleiden leerlingen die ten gevolge van de coronacrisis angstig zijn, niet naar school 

durven, met suïcidegedachten…  

7. We helpen u om leerlingen ‘buiten-beeld’ weer aan boord te trekken. Het CLB kan 

netwerkpartners inschakelen als gezinnen moeilijk te bereiken zijn. Het leerproces van deze 

leerlingen is ook voor ons een zorg.   

8. U kan uw CLB-arts contacteren als u na de opmaak van uw veiligheidsplan bij heropstart 

bijkomende expertise nodig heeft over preventie van besmettingen. We doen dit bij 

voorkeur samen met uw scholengemeenschap.   

9. Als u problemen heeft om opvang gerealiseerd te krijgen zoeken we samen met u en de 

lokale besturen naar een oplossing die de ‘bubbels’ intact houdt.  
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10. Vanaf 1 juni  vaccineren we opnieuw: in het SO prioritair de OKAN-leerlingen, in het BaO de 

vijfde leerjaren en inhaalvaccinaties. We bellen u om dat samen te organiseren. 

Systematische consulten zijn pas mogelijk als het veilig en haalbaar is.  

11. We heropenen de coronachat. (zie hieronder) 

 

Hebt u vragen? U kan telefonisch en via mail terecht bij uw vertrouwde onthaalmedewerker. 

Met vriendelijke groeten 

In naam van het directieteam van Vrij CLB Limburg 

Marina Vandermeulen 

Algemeen directeur 

 

 

 

 
 

Vrij CLB Limburg opent vanaf 12 mei opnieuw de Coronachat. 

Ben je ouder, leerling, leerkracht?  Stel jouw coronavraag. 

De chat wordt bemand door onze artsen, van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 16u. 

Klik hier voor jouw Coronavraag! 

 

Mogen wij u vragen bovenstaande kader (en/of de link hieronder) op uw website te plaatsen, 

zodat ouders en leerlingen de weg vinden naar ons? 

(link: www.vrijclblimburg.be/corona  ) 

http://www.vrijclblimburg.be/corona
http://www.vrijclblimburg.be/corona

