Herfstnieuwsbrief CLBch@t
NIEUW:

ROLL-UP BANNERS CLBch@t

In de zomervakantie
werd een nieuwe
affiche ontwikkeld, met
het oog op de
voorstelling van
CLBch@t en
Onderwijskiezer.
Het zou goed zijn als die
opgehangen wordt in
elke school (lager en
secundair onderwijs) en
op plaatsen waar veel
kinderen en jongeren
komen.

- Ideaal om de CLB-stand op te
smukken bij evenementen.
- Kan ook permanent opgesteld
worden, bv in het CLB-onthaal
of in de medische kringloop.
- Wil je er ook bestellen?
o Via groepsaankoop: max
100€ +BTW/stuk (+ ev.
verzendkosten)
o Levering via VCLB Service
o Bestellen kan tot 31/10/2018.
KLIK HIER.

Bestellen?
De affiches kunnen gratis opgehaald worden bij Vrij
CLB Netwerk (Anatole Francestraat 119 - 1030
Schaarbeek). Je kan ze ook tegen verzendkosten
laten opsturen. Mail hiervoor naar info@vclbservice.be.
Wat is blended
hulpverlening?
Goed nieuws: Ook dit jaar krijgen we een
projectsubsidie, waardoor we ons werk kunnen
voortzetten. Dit zijn de grote doelstellingen:
1. Kwalitatief verder uitbouwen en verankeren van
CLBch@t (onder meer: bekendmaking bij ouders als

Dit is hulpverlening waarbij
de leerling ondersteund
wordt met behulp van
online tools, tussen de
face to face gesprekken
in.

cliënten van de chat en bij leerkrachten als verwijzers)

2. Implementeren van blended hulpverlening in de
CLB-sector (zie vormingsaanbod op de 2de pagina van
deze nieuwsbrief!!!)

3. Opzetten van een overlegplatform CLB online in
de CLB-sector (samen met de collega’s van
Onderwijskiezer, Lars, Prodia en deskundigen met expertise
op het vlak van online toepassingen).

QR-link CLBch@t website
Oktober 2018 ● CLBch@t nieuwsbrief nr 4

Nieuw: vormingsaanbod blended hulpverlening!
Netoverstijgende inspiratiedag blended
hulpverlening voor CLB-directies &
beleidsmedewerkers:

Vormingsdag voor CLB-medewerkers
van alle disciplines en onderwijsniveau’s

- Kom meer te weten over de
effectiviteit van blended hulpverlening
en over het implementatieproces.

- Maak kennis met de mogelijkheden
van blended hulpverlening en met
concrete evidence based tools,
bruikbaar in de CLB-sector.

- Woensdag 21/11/2018 in het huis van
de Sport te Antwerpen/Berchem (9-13u
+ broodjesbuffet tot 14u)

- Aanbod op 6 locaties en data in
Vlaanderen, telkens van 9.30-16u:
o Di 12/3: Brussel, huis van het GO!

- INSCHRIJVEN? KLIK HIER!

o Wo 13/3: Antwerpen, VCLB De WisselOost

- Meer info? Mail naar
tom.billiet@clbonline.be

o Do 14/3: Gent, CLB GO!
o Wo 20/3: Turnhout (VCLB)
o Do 21/3: Roeselare (VCLB)
o Wo 27/3: Genk (VCLB Limburg)

- INSCHRIJVEN? KLIK HIER!

Chatoproepen zomer 2018 – evolutie t.o.v. vorig jaar
”Geweldig, ik weet

Maand / jaar

# gesprekken

juni 2017

316

Top 3 thema’s
1.

Studiekeuze

moet”

2.

Interacties in het gezin

(weer een vijf sterren-

3.

Relatievaardigheid

1.

Studiekeuze

leerling op CLBch@t,

2.

Interacties in het gezin

juni 2018)

3.

Zelfmoordgedachten & zelfverwonding

1.

Studiekeuze

2.

Lichamelijke gezondheid

3.

Medisch onderzoek & zelfverwonding

1.

Studiekeuze

2.

verliefdheid

3.

Pesten & zelfmoordgedachten

1.

Studiekeuze

2.

Pubertaire ontwikkeling

3.

Interactie gezin / relatievaardigheid

1.

Lichamelijke gezondheid

2.

Studiekeuze

3.

Medisch onderzoek & zelfmoordgedachten

nu hoe ik verder

beoordeling van een

juni 2018

juli 2017

“De herfst is
een tweede
lente wanneer
elk blad een
bloem is.”
(Albert Camus)

juli 2018

augustus 2017

Augustus 2018

417

41

58

28

75
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