Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (C.L.B.)
Sedert september 2000 zijn de C.L.B.’s (vroegere PMS + MST) van start gegaan.
Onze school heeft een samenwerkingsverband met het “Vrij C.L.B. regio Gent,
vestigingsplaats Marialand”. In Gent zijn er nog twee andere vestigingsplaatsen
binnen dit C.L.B., namelijk: Holstraat 95, Gent en Halvemaanstraat 96, SintAmandsberg.
De leerlingenbegeleiding gebeurt in overleg en in samenwerking met de
directie, de leerkrachten en de begeleiders van de school. Voor de begeleiding
zijn drie disciplines (medisch, sociaal, psychopedagogisch) beschikbaar,
waarvan één vertegenwoordiger als contactpersoon het eerste aanspreekpunt
is.
Het Vrij C.L.B. werkt onafhankelijk, discreet en gratis.
Het C.L.B. werkt rond vier grote domeinen:
- hulp bij leren en studeren
- preventief werken aan gezondheidszorg
- schoolloopbaanondersteuning
- ondersteuning bij sociale- en emotionele problemen
Hulp bij leren en studeren:
- samen met leerkrachten meewerken aan een individueel handelingsplan, dat
beantwoordt aan de zorgvraag van de leerling
- hoe krijgt elke leerling maximale ontwikkelingskansen in verband met leren en
studeren (klaskeuze, leeraanbod, …)
Preventief werken aan gezondheidszorg:
- verplichte medische onderzoeken
- gezondheidsvoorlichting en –opvoeding
- opvolgen en toedienen van vaccinaties
- nemen van preventieve maatregelen bij besmettelijke ziekten
Schoolloopbaanbegeleiding:
- samen met de leerkracht erover waken dat de leerling in de meest geschikte
klas, in de meest geschikte doelgroep les volgt.
- overgangen mee helpen begeleiden van B.K.O. naar B.L.O, van B.L.O. naar
Bu.S.O.
- overgangen mee helpen begeleiden naar het gewoon onderwijs.
- volledige informatie geven aan leerlingen en ouders over studiekeuze en
scholenaanbod.
Ondersteuning bij sociale – en emotionele problemen:
- oog hebben voor kinderen, wiens ontwikkeling geremd wordt door gedragsen emotionele problemen.

- ouders en leerlingen begeleiden in verband met deze problematiek.
- in sommige gevallen doorverwijzingen naar externe diensten zoals diensten
voor geestelijke gezondheidszorg of andere diensten uit de welzijnssector.
Het Vrij C.L.B. regio Gent staat ook in voor de melding bij de bevoegde instanties
van deze leerlingen bij wie de afwezigheid dergelijke vorm aanneemt dat ze
dreigen niet te voldoen aan de wet betreffende de leerplicht.
Het C.L.B. biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders
en school.
Nieuw in de C.L.B.-benadering is de “vraaggestuurde werking”. Dit wil zeggen
dat de werking van het centrum vooral bepaald worden door de vragen van
de school, de ouders en de leerlingen.
De ouders en de school zijn de eerste verantwoordelijken voor de kinderen. Bij
alle interventies van het C.L.B. worden de ouders geïnformeerd en zo nauw
mogelijk betrokken.
Praktische informatie:
Vrij C.L.B. regio Gent, vestigingsplaats Marialand
Marialand 29, 9000 Gent
tel: 09/266 16 60, fax: 09/266 16 90
e-mail: marialand@vclbgent.be
Open elke werkdag van 08.30-12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
Medewerkers in de school:
Julie Van Biervliet: psycho-pedagogisch consulent / contactpersoon
(julie.vanbiervliet@vclbgent.be)
Emel Isci: psycho-pedagogisch consulent/ contactpersoon
(emel.isci@vclbgent.be)
Chantal De Vos: schoolarts
Anke Kindt: verpleegster
C.L.B.-dossier
Telkens wanneer een leerling van school verandert tijdens zijn/haar
schoolloopbaan wordt het multidisciplinair dossier overgedragen naar het C.L.B.
dat samenwerkt met de nieuwe school.
U hoeft hiervoor niets te doen.
Mocht u om een of andere reden wensen dat het bestaande CLB-dossier niet
wordt overgedragen naar het C.L.B. waarmee uw nieuwe school samenwerkt,
dan kunt u hiertegen verzet aantekenen binnen een termijn van 30 dagen.
Indien u dit wenst te doen, kunt u de daartoe bestemde documenten
aanvragen op het adres van de C.L.B.-vestiging, zoals hierboven beschreven.

