VOOR WELKE VRAGEN KAN JE
BIJ ONS TERECHT?









Leren en studeren
Studie- en beroepskeuze
Gezondheid
Welbevinden
Gedrag
Relaties, vriendschappen,
seksualiteit
Als je je zorgen maakt over iemand
anders
…

ONZE VESTIGINGEN

Sint-Niklaas

03/316 20 00

Beveren

03/316 20 20

Dendermonde 03/316 20 30
Lokeren

03/316 20 40

Wij zijn er voor leerlingen, ouders, en
scholen. Gratis.
Je kan onafhankelijk van je school bij
ons terecht.

We hebben beroepsgeheim.
We spreken af wat er wel of niet aan
anderen wordt gezegd.

MEER WETEN?
www.vclbwaasdender.be

CHATTEN MET HET CLB?
www.clbchat.be
Verantwoordelijke uitgever: Vrij CLB Waas & Dender vzw
(vertegenwoordigd door J. Van Acker)

VCLB
Denkt met je mee!

WIE GAAT MIJ HELPEN?

Het onthaalteam
is het eerste aanspreekpunt voor jou als
leerling, ouder, of school. De onthaler die
met jouw school samenwerkt, luistert naar
je vraag en maakt ze helder. Soms zal de
onthaal-medewerker je onmiddellijk op weg
kunnen zetten, maar soms is er meer nodig.
Dan zoekt de onthaler naar hulp binnen of
buiten het CLB.
Het onthaalteam werkt heel schoolnabij,
maar je kan als leerling of ouders ook
rechtstreeks je vraag stellen.
Het onthaalteam helpt de school ook in het
uitbouwen van een sterk beleid (zorg,
gezondheid, …).

Wat we doen en bespreken wordt
bijgehouden in een dossier. Als je
verandert van school worden deze
ge geven s
d oorgegeve n
aa n
he t
volgende CLB, tenzij je bezwaar indient.
Heb je hier vragen over of wil je deze
gegevens inkijken, contacteer dan het
CLB.

Het trajectteam

Het medisch team

gaat, als dat nodig is, verder aan de slag
met de vraag die aan de onthaler is
gesteld. De trajectmedewerker werkt
vooral leerlingnabij. Hij brengt in kaart
wat de noden zijn bij de leerling, maar ook
bij de ouders en de leerkracht. Hij gaat op
zoek naar hoe samen kan versterkt worden
wat goed loopt, en welke hulp nodig is.

volgt de gezondheid van alle leerlingen op.
Zij komen hiervoor op vaste momenten
naar het medisch onderzoek. Na deze
screening word je soms doorverwezen voor
verder onderzoek.

Als het kan, zal de trajectmedewerker die
hulp zelf bieden in een kortdurende
begeleiding. Maar voor hulp die
gespecialiseerd is of meer tijd vraagt, zal
hij of zij je de weg wijzen naar hulp buiten
het CLB.

Elke school heeft een verpleegkundige als
aanspreekpunt.

Het medisch team volgt ook besmettelijke
ziekten op en is verantwoordelijk voor het
toedienen en opvolgen van vaccinaties.

Het horizonteam
informeert leerlingen en ouders over het
onderwijslandschap en de arbeidsmarkt. Ze
leggen je ook uit hoe je studie- en
beroepskeuzes maakt. Deze informatiemomenten gebeuren in groep en bij
overgangsmomenten in de onderwijsloopbaan.

Als er meer nodig is, helpt een trajectmedewerker je verder met jouw
persoonlijke vraag.

