Ik heb een concreet idee om onze schoolverlaters
uit praktisch-technische richtingen met ‘goesting’
naar een informatiebeurs te laten vertrekken.
Als je de Toetertest op de goede manier gebruikt, kan je er heel
zinnige informatie uit halen.
Voor ons is een etiketje van weinig belang, het gaat om de onderwijsbehoeften van
leerlingen. Ik denk dat het M-decreet een stap in de goede richting is.
We weten wat politici denken over het CLB en wie bereid is om voor ons een lans te breken.

Beste Nieuwsbrief-lezer,

CLB’ers, die stáán er. Elke dag. Met [kennis van zaken]. Met empathie en mededogen. Met
leergierigheid en de ‘drive’ om het altijd nog beter te doen.
Wij, de Caleidoscoopploeg, zijn trots dat we ook dit jaar de [informatiehonger] van de CLB’er
konden voeden. Bovenstaande uitspraken, ingegeven vanuit de voorbije nummers van
Caleidoscoop, spreken voor zich. We klopten aan bij wetenschappers, politici, CLB-medewerkers
en scholen. We gingen door tot we antwoorden kregen die [in de praktijk bruikbaar] waren. Of
het nou ging over zittenblijven, diagnostiek, het M-decreet, kinderarmoede of
opvoedingsondersteuning.
In 2015 gaan we door op dat elan. Als je zoekt naar [betrouwbare informatie] over Universal
Design for Learning, omgaan met verdriet op school, hoe kinderen versterken in hun zelfwaarde
of de OKAN-werking, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Van [decreet tot praktijkvoorbeeld],
je vindt alles wat je nodig hebt om de praktijk van elke dag te ondersteunen.
Caleidoscoop is de vakliteratuur voor de professionele leerlingenbegeleider. Daarom nodig ik je
als hoofdredacteur van Caleidoscoop uit om je te abonneren voor de prijs van [€ 34 voor een
volledige jaargang 2015].
Alle directeurs van de vrije CLB’s ontvingen van ons secretariaat een lijst met abonnees van 2014,
waarop ze de nieuwe abonnementen voor 2015 kunnen aanduiden. Gelieve [voor 15 december]
contact op te nemen met uw directie of met onze abonnementenadministratie via
secretariaat@caleidoscoop.be

Vriendelijke groeten,

Veerle Germeijs
Hoofdredacteur Caleidoscoop
www.caleidoscoop.be
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