Beste Nieuwsbrieflezer,
6 oktober 2015 - Studiedag ICF-basis voor CLB’ers
Iedereen oefent en discussieert in groepjes.
Er wordt gebakkeleid over of iets nou een functie of een activiteit is.
Er wordt verwoed gebladerd in de ICF-gids.
De ICF online browser kan het aantal klikken nauwelijks aan.
In al die drukte valt een iemand op.
Ze blijft onverstoorbaar kalm.
Want ze heeft een handleiding bij waarvan ze zegt:
‘Dit geeft mij houvast, ik leg dat naast mij bij ELK verslag dat ik schrijf.’
Op de voorkant van die handleiding: de titel Caleidoscoop.
Het artikel in kwestie: International Classification of Functioning (ICF), een speed date (Tine Gheysen).

Of het nu gaat om ICF, het M-decreet of Integrale Jeugdhulp … CLB’ers zijn mee. Leergierig als ze
zijn, geven ze dag in dag uit het beste van zichzelf. [Met kennis van zaken] en de ‘drive’ om het altijd
nog beter te doen. Want CLB’ers willen dat elke leerling de beste kansen krijgt.
Wij, de Caleidoscoopploeg, zijn trots dat we ook dit jaar de [informatiehonger] van de CLB’er konden
voeden. We boden artikels aan over UDL, het M-decreet, spijbelen, Prodia, anderstalige
nieuwkomers, preventieve gezondheidszorg, crisis op school … Stuk voor stuk artikels met [een
lange houdbaarheidsdatum]. Net zoals het ICF-artikel van Tine Gheysen, dat CLB’ers twee jaar na
publicatie nog altijd gebruiken. We klopten daarvoor aan bij wetenschappers, ministers, CLBmedewerkers en scholen. Tot we antwoorden kregen die [in de praktijk bruikbaar] waren.
In 2016 gaan we door op dat elan. Als je zoekt naar [betrouwbare informatie] over leerstoornissen,
omgaan met scheiding, interventies in de klas, tienerzwangerschap of manieren om informatie minder
gendergekleurd aan te bieden, 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. Als hoofdredacteur van
Caleidoscoop nodig ik je uit om je te abonneren voor de prijs van [€ 34 voor een volledige jaargang
2016].
Alle directeurs van de vrije CLB’s ontvingen van ons secretariaat een lijst met abonnees van 2015,
waarop ze de nieuwe abonnementen voor 2016 kunnen aanduiden. Gelieve [voor 16 december]
contact op te nemen met jouw directie of met onze abonnementenadministratie via
secretariaat@caleidoscoop.be.
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