Zomernieuwsbrief CLBch@t
Enkele highlights uit de
CLBch@t werking
Voor inschakeling in 2018-2019 zijn we op zoek
naar 28 chatmedewerkers, waarvan ideaal
gezien 14 met een medische achtergrond
(artsen / PMW’s). Heb je interesse en voldoe je
aan volgende voorwaarden, meld je dan aan
via onderstaande link. Voorwaarden:







Minimum 2 jaar ervaring in de CLB-sector;
Mogelijkheid de basisvorming bij te wonen
(wo 12/9, di 18/9 of wo 19/9);
Toestemming van je directie om ons team te
vervoegen;
Gemiddeld 1 blok van 2 (of 3)u per 4 weken
beschikbaar zijn om te chatten;
Bereidheid de intervisies en vorming bij te
wonen (2 halve dagen intervisie per
schooljaar + een (halve) dag vorming);
Leergierigheid & enthousiasme.

Ben je PMW of arts? KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN
Ben je PPC, PPW of MW? KLIK HIER



23/4/2018: Werksessie met UCLL concretisering toekomstige
online tool i.f.v. begeleiding van
pesten, agressie & frustraties.



2/5/2018: Constructief overleg
met Vlaamse Scholierenkoepel
over toegankelijkheid CLBch@t
& blended hulpverlening.



18/4 en 3/5/2018: Overleg met
Gezond leven rond NOK NOK
online tool.



25/4/2018: Overleg ‘visie op CLB
online’ met collega’s van
Onderwijskiezer, Prodia & Lars.

Vragen zijn welkom bij tom.billiet@clb-online.be



Mei 2018: Intervisies te
Roeselare, Gent, Brussel,
Antwerpen, Turnhout en Genk
met voorstelling CLBch@tinfo

Nieuw: samenwerking met Smartschool!
De Smartschoolbeheerder van de school kan nu heel
eenvoudig een link naar CLBch@t zichtbaar maken voor
alle leerlingen. Deze gaat hiervoor naar ‘algemene
configuratie’ en vervolgens naar ‘Diensten voor
ondersteuning van leerlingen’. Daar kan, door CLBch@t
aan te klikken, de link naar ons chataanbod zichtbaar
gemaakt worden in de leerlingenpagina ‘ga naar’.
Ook met andere online leerplatformen proberen we
overeenkomsten af te sluiten in het kader van
bekendmaking.

(nieuw platform voor de
chatmedewerker) en
CLBch@tscan
(kwaliteitsopvolging
chathulpverlening)


24/5/2018: Het 10.000ste
chatgesprek sinds de opstart op
1/2/2016!



4/6/2018: Presentatie ambities
2018-2019 op directiedag
departement onderwijs.

QR-link CLBch@t website
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CLBch@t: ook voor ouders!
Wist je dat ook ouders van harte welkom zijn op CLBch@t met alle
vragen waar ze mee zitten?
Volgend schooljaar zetten we extra in op bekendmaking bij deze
doelgroep, maar niets houd je tegen om dit nu reeds op jouw
scholen actief bekend te maken… En waarom dit niet meteen in de
nieuwe schoolbrochures en op de website van de school laten
vermelden?

Chatoproepen in de voorbije 3 maanden
Maand / jaar

# gesprekken

Maart 2017

524

Maart 2018

April 2017

”Fantastische hulp!
Jullie helpen mee

April 2018

500

244

249

zoeken naar een
oplossing, het
luchtte echt op!”

Mei 2017

477

(weer een vijf sterrenbeoordeling van een
leerling op CLBch@t, mei
2018)

Mei 2018

512

Top 3 thema’s
1.

Studiekeuze

2.

Relatievaardigheid,

3.

Seksualiteit & verliefdheid

1.

Studiekeuze

2.

Relatievaardigheid

3.

Zelfmoordgedachten

1.

Studiekeuze

2.

Seksualiteit

3.

Relatievaardigheid

1.

Zelfmoordgedachten

2.

Studiekeuze

3.

verliefdheid

1.

Verliefdheid

2.

Studiekeuze

3.

seksualiteit

1.

Studiekeuze

2.

Zelfmoordgedachten

3.

Interacties in het gezin

We wensen jullie
allemaal van harte
een verkwikkende
zomervakantie!
Tom, Ern en Stefan.
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