het CLB-team
Wie zijn we en wat doen we?
Omwille van de grote diversiteit aan zorgvragen waarvoor wij als CLB aangesproken worden, zijn we
afgestapt van het vroegere kleine schoolteam verbonden aan jullie school.
We staan met een groter CLB-team voor jullie klaar en we hebben de taken anders verdeeld.

Hoe gaan we te werk?
 Er wordt gewerkt met een vaste contactpersoon: Hilde Vercautere, die aanwezig is op de
overlegmomenten op school, de zorgvragen onthaalt en deze meeneemt naar het CLB-team. Waar
nodig, coacht zij de interne leerlingenbegeleiders of de leerkrachten bij hun aanpak van bepaalde
leerlingen en verzorgt ook eenmalige interventies of gesprekken.
 Binnen het CLB-team zijn er verschillende trajectbegeleiders: dit zijn CLB-medewerkers die langere
handelingsgerichte onderzoekstrajecten of begeleidingstrajecten opnemen.
Veronique, Fien en Charlotte zetten vooral in op onderzoek en aanpak van leer- en
ontwikkelingsproblemen bvb.dyslexie, dyscalculie, dysfasie, concentratiemoeilijkheden, ASS en
andere leerproblemen.
Miet, Lisa, Kim, Hilde en Stefanie vangen vooral zorgvragen op m.b.t. moeilijk gedrag, psychosociaal
dysfunctioneren, opvoedingsproblemen of problemen in de thuiscontext. Zij verdelen hun tijd over
de verschillende secundaire scholen van onze regio.
 De CLB-arts Nancy Samaey en de verpleegkundige Rita Coucke verzorgen de medische onderzoeken
en vaccinaties. Van hieruit gaan zij ook in op allerlei vragen over gezondheid en welbevinden. Indien
nodig kunnen zij ook langere trajecten opnemen bvb. GON-trajecten DCD, fysisch dysfunctioneren of
psychosomatische problemen.
 De informatielessen en –avonden over studiekeuze en onderwijslandschap worden verzorgd door
een specifieke groep CLB-medewerkers die hierin gespecialiseerd zijn, nl. Miet, Charlotte, Mathijs,
Isabel en Stefanie.
Met deze manier van werken beogen we zo goed mogelijk tegemoet te komen aan alle zorgvragen van
leerlingen en hun ouders. Samenwerking met alle betrokkenen is hierbij cruciaal.
Uw zorg voor leerlingen is ook onze zorg.
Samen met u betrachten we een optimale leerlingenbeleiding te realiseren.

uw CLB-team
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