Even voorstellen:

Vrij CLB Izegem
Het CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een dienst waar u terecht kan voor
informatie, hulp en begeleiding.
Elke school wordt begeleid door een vast team van CLB-medewerkers: een sociaal
verpleegkundige, een CLB-arts, een maatschappelijk werker en een pedagoog of psycholoog.
Voor de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd zijn dit:

Ann Durnez

Viviane Plasschaert

Mabel Ceenaeme

Sophie Delcour

Sociaal verpleegkundige

CLB-arts

Pedagoge

Maatschappelijk werker

contactpersoon

Werking
Het CLB werkt vraaggestuurd. Dit wil zeggen dat het CLB zowel ingaat op vragen van
leerlingen, ouders als school.
Het CLB werkt nauw samen met de school maar blijft onafhankelijk, objectief en neutraal. Alle
CLB-hulpverlening is gratis, vertrouwelijk en gebeurt op vrijwillige basis. Enkel de medische
onderzoeken en tussenkomsten bij spijbelen zijn verplicht.
Bij vragen of problemen kan u op de eerste plaats terecht bij uw school zelf: via de
klasleerkracht, de zorgcoördinator of directie.
Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks op een CLB-medewerker beroep doen.
Dit doe je het best door vooraf telefonisch contact op te nemen of via e-mail.
Gesprekken kunnen doorgaan op school, op het CLB of bij u thuis.
Het maken van een afspraak via de directie van de school, de zorgcoördinator of klasleerkracht
is eveneens mogelijk.
Waarmee kan u zoal bij ons terecht ?
Ontwikkelings- en Leerproblemen:
Uw zoon/dochter
•
•
•
•
•
•

is moeilijk te begrijpen
heeft moeite met lezen, rekenen of schrijven
kan zich moeilijk concentreren
is onhandig
heeft moeite met de werkjes in de klas
…

Gezondheid:
Uw zoon/dochter
•
•
•
•
•
•

hoort of ziet niet goed
plast nog steeds in bed
eet te weinig, te veel of ongezond
heeft vragen over seksualiteit
verzorgt zich onvoldoende
…

Onderwijsloopbaanbegeleiding:
Uw zoon/dochter
•
•
•
•

heeft veel moeite om te volgen op school
is niet klaar voor het 1ste leerjaar
kan moeilijk een studierichting kiezen
…

Zich goed voelen thuis en op school:
Uw zoon/dochter
•
•
•
•
•
•

wordt regelmatig gepest
heeft last van faalangst
heeft moeite om stil te zitten
gedraagt zich soms agressief
wil niet naar school
…

Met medische vragen of vragen rond gezondheid, kan u het best terecht bij de CLB-arts of de
sociaal verpleegkundige. Voor vragen rond leerproblemen, studiekeuze, opvoeding en sociaalemotionele problemen neemt u het best contact op met de maatschappelijk werker of
psycholoog/pedagoog.
Hoe verloopt een tussenkomst van een CLB-medewerker ?
De vraag van een leerling, ouder of school leidt tot een eerste gesprek. Hierin probeert de
CLB-medewerker een duidelijk zicht te krijgen op de aard van het gestelde probleem en welke
mogelijke stappen er kunnen gezet worden.
Vragen naar informatie kunnen meestal in één gesprek beantwoord worden.
Sommige vragen vereisen evenwel een verdere opvolging.
Dit kan de vorm aannemen van :
•
een onderzoek: daarbij kan het gaan over een psychologisch (intelligentie,
concentratie, gedrag,… ) of medisch onderzoek.
•
verdere begeleidingsgesprekken: daarbij wordt gezocht naar meer inzicht in het
probleem en mogelijke oplossingen.
•
een doorverwijzing: in dat geval wordt de verdere begeleiding of behandeling aan
een andere dienst aangeraden of toevertrouwd, terwijl het CLB verder op de hoogte
blijft.
Klassikale activiteiten van het CLB
Naast het beantwoorden van individuele vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten
ondersteunt het CLB de school ook bij het opzetten van preventieve activiteiten rond
gezondheidsvoorlichting zoals gezonde voeding, hygiëne en seksuele voorlichting.
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar worden er een aantal activiteiten op touw gezet rond
het maken van een goede studiekeuze. Er wordt samen met de klasleerkracht gewerkt met
een studiekeuzeboekje.
Eind eerste trimester worden ook de ouders geïnformeerd over de overstap naar het secundair
onderwijs via een ouderavond.

Waar en wanneer kan u ons bereiken ?
Vrij CLB Izegem
Meensestraat 171
8870 IZEGEM
Tel : 051/30.13.61
Fax: 051/31.80.04
E-mail : izegem@clb-net.be
Website : www.vclbizegem.be
Openingsuren: 8u30 – 12u00 en 13u00 – 17u00 (donderdag tot 18u00)
Persoonlijke E-mailadressen
Ann Durnez
Viviane Plasschaert
Mabel Ceenaeme
Sophie Delcour

adurnez@vclbizegem.be
vplasschaert@vclbizegem.be
mc@vclbizegem.be
sdelcour@vclbizegem.be

