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CLB– werking 

Interessante infoavonden voor ouders, opvoeders,... 

“De opvoedingswinkel” bezorgt u elk jaar een brochure met een overzicht van hun infoavonden, maar ook zij 
bedachten nu een andere oplossing, die we u graag doorgeven. 
 
Kinderen zijn geen puppies 
Faalangst en perfectionisme 
Ruzie maken… een vak apart 
Opvoeden zonder straffen en belonen 
Preventie en aanpak van moeilijke etertjes 
Mijn kind is hoogsensitief én vurig 
Faalangst en stress bij je kind 
Stress bij kinderen 
Opvoeden, het grote loslaten 
Hoogsensitief ouderschap 
 

Kopieer deze link voor meer informatie:  
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/vorming/

Dat het CLB momenteel z’n handen vol heeft met de opvolging van coronamaatregelen hoeven we u niet te vertellen. 
We mochten in WIGO ook al ondervinden dat ze daar heel wat tijd, energie, maar vooral veel 
verantwoordelijkheidsgevoel in steken… 

 
Men probeert daarnaast zo veel mogelijk de gewone werking verder te zetten, maar is toch genoodzaakt één en ander 
te herbekijken: 

- alle vaccinaties gaan gewoon door, 
- kleuters van de eerste kleuterklas worden dit schooljaar uitzonderlijk in klasverband gezien op school, 
- inhaal 1ste kleuters die vorig schooljaar niet gebeurd zijn: klassikaal op school  
- inhaal 1ste leerjaar die vorig schooljaar niet gebeurd zijn: klassikaal op school  
- het eerste leerjaar gebeurt op school, door paramedisch werker en arts 
- het contactmoment van het vierde leerjaar wordt geannuleerd 
- voor het zesde leerjaar is het nog afwachten, dit wordt bekeken als de andere    
  opdrachten afgewerkt zijn 
 

Verder krijgt CLB ook de corona-sneltesten er bij vanaf 25 januari. 

Wigo in coranatijden 

Net zoals alle andere scholen in Vlaanderen geldt nog steeds code oranje . 
Een verhoogde staat van paraatheid zeg maar, maar toch met de nodige aandacht voor de leefbaarheid voor iedereen. 
Ondertussen hebben we ook in WIGO ervaren wat het betekent om geconfronteerd te worden met COVID19-
besmettingen. 
Ouders, enkele kinderen, maar ondertussen ook een hele klas die in quarantaine gezet werd, met een collectieve 
testing. Het deed allemaal wat onwezenlijk en heel ernstig aan, maar we kenden een relatief goede afloop. 
Verder dan de twee bekende besmettingen in dezelfde groep kwamen we gelukkig niet: kleiner kan een “cluster”-
besmetting niet zijn natuurlijk.  
Dank aan iedereen om de maatregelen zo goed te respecteren dat er geen uitbreiding kwam! Jammer dat nog niet 
iedereen volledig hersteld is. We wensen het hen van harte toe! 

Angst is OK, maar te veel is trop! 
Moet mijn kind nog luisteren? Grenzen stellen in de opvoeding 
Echtscheiding en leven in een nieuw samengesteld gezin 
Autisme glASShelder uitgelegd 
Eerste hulp bij emotionele ontwikkeling 
Kinderen rouwen ook 



 

 

Oversteek Sint-Jansstraat 

We vestigen graag uw aandacht op het toezicht op de oversteekplaats in de Sint-Jansstraat, 
speciaal dan bij het verlaten van de school, en dan nog speciaal op het ontbreken van dat 
toezicht. 
De klassen van de lagere school verlaten de school nog altijd per klas, onder begeleiding  
van de klasleerkracht. Dit kan er toe leiden dat het kruispunt nog niet bemand is om 15u15. 
Gevaarlijk wanneer kleuters alleen naar de Sint-Jansstraat rijden, zonder de ouders die 
meevolgen!! Trouwens, sowieso geen goed idee, ook al is het kruispunt bemand. 

De  huidige schoolraad wordt, na de voorziene periode van 4 jaar, op 31 maart 2021 
ontbonden. Een nieuwe schoolraad wordt opgericht op 1 april 2021. Dit betekent dat de 
schoolraad van onze school (vertegenwoordigers van het personeel, van de ouders en van 
de lokale gemeenschap) een nieuwe samenstelling kan krijgen. 

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid met het schoolbestuur over materies met een reële impact op het 
dagdagelijkse leven in de school.  
Nauwer omschreven kan dit met betrekking tot: de bepaling van het profiel van de directeur; het studieaanbod; 
het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties; de 
vaststelling van het nascholingsbeleid; het beleid met betrekking tot experimenten en projecten; het opstellen 
of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan of het 
beleidscontract dat de samenwerking tissen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) regelt; 
de grote infrastructuurwerken; de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden en punten; het 
welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school; het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg. 

De schoolraad kan ook op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarover 
overlegbevoegdheid bestaat. 

Om de geleding van de ouders samen te stellen, worden verkiezingen georganiseerd waarbij elke ouder met 
een kind in onze school stemgerechtigd is. Er worden drie vertegenwoordigers aangeduid. Als er niet meer dan 
3 kandidaten zijn zullen deze automatisch in de schoolraad zetelen. 

Ouders kunnen zich kandidaat stellen als vertegenwoordiger voor de geleding van de ouders (voor een 
mandaat van maximum vier jaar).  

Voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de ouders heeft bijgevolg iedereen die naar Belgisch 
recht in het bezit is van het ouderlijk gezag over de hiervoor bedoelde leerlingen, of die de voogdij of de 
pleegvoogdij uitoefent, per schoolraad een stem. In geval van pleegvoogdij hebben de ouders geen 
stemrecht. 

Om effectief te zetelen in de schoolraad moeten de verkozenen het pedagogisch project onderschrijven. 

Bijkomende onverenigbaarheden zijn: 

geen lid zijn van een schoolbestuur, een schoolraad of een oudervereniging van een onderwijsinstelling 
van een ander net;  
geen deel uitmaken van het schoolbestuur van de school;  
geen personeelslid zijn van de school of van het begeleidende CLB van de school. 
 

Uw kandidatuur, gericht aan de voorzitter van het kiesbureau, wordt verwacht ten laatste op maandag 22 
februari 2021 om 12u00 op het secretariaat van de school. 

Het volledige verkiezingsreglement hangt bij het secretariaat  in de hal van de school.  

Om verkozen te kunnen worden moeten de kandidaten voorkomen op de kiezerslijst. Iedere ouder, voogd of 
pleegvoogd krijgt vanaf deze bekendmaking (schoolinfo 18 januari 2021) 10 werkdagen het recht om foutieve 
gegevens te corrigeren of om zich alsnog op de lijst te laten inschrijven. De kiezerslijst ligt ter inzage op het 
schoolsecretariaat. 

Hernieuwing schoolraad 


