
 

   OPENINGSUREN 

                    8u30 – 12u00 

                  12u45 – 16u30 

               Na de werkuren op afspraak 

Het CLB is open: 
 

• alle schooldagen 

• alle werkdagen in de herfst- en 
krokusvakantie   

• in de kerstvakantie op 23 december 
2019 en op 3 januari 2020 

• de eerste week van de Paasvakantie 
2020: van 6 april tot en met 10 april 

• In de zomervakantie tot en met 14 
juli en opnieuw vanaf 17 augustus 
2020 

• Opgelet: op openingsdagen tijdens 
schoolvakanties wordt gewerkt met 
een permanentieregeling 
 

          Je kan ook chatten met het CLB: 

 

 

 

 

Privacy 

 

Wij verwerken persoongegevens in het kader 

van onze decretaal bepaalde opdracht, nl. de 

begeleiding van leerlingen in hun functioneren 

op school en in de maatschappij. Bij deze 

verwerking houden wij ons aan de toepasselijke 

regelgeving.  

Een volledig overzicht van ons beleid op het vlak 

van verwerking van persoonsgegevens vind je 

op onze website www.clboudenaarde.be. Daar 

vind je o.m. welke gegevens we bewaren, 

waarom en op welke rechtsgrond wij deze 

bewaren, wat er met die gegevens gebeurt, en 

al je rechten i.v.m. deze gegevens. 

 

 

Geëngageerd 

Positief kritisch/Open geest 

Samenwerken 

Neutraliteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw GO! CLB 
2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WAT IS HET CLB 
Wij informeren, helpen, begeleiden. 

Wij doen dit op vraag van de leerling, de ouder(s) 

of de school. 

Wij werken onafhankelijk van de school. 

Wij hebben beroepsgeheim. 

Wij werken altijd gratis. 

WAT DOEN WE 
Het CLB is gespecialiseerd in leerlingenbegeleiding 

op 4 domeinen: 

• De onderwijsloopbaan 

• Leren en studeren 

• Psychisch en sociaal functioneren 

• Preventieve gezondheidszorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE GAAN WE TE WERK 
De CLB-contactpersoon is jouw eerste 

aanspreekpunt. Hij/zij is tevens het vertrouwde 

CLB gezicht op school. 

Soms neemt het CLB contact met jou op nadat 

een andere partij (bvb. een leerkracht) een zorg 

bij het CLB heeft aangekaart. Soms neemt het CLB 

ook zelf initiatief (bvb. bij spijbelen) 

De CLB-contactpersoon beluistert jou en verkent 

samen met jou/de school de vraag (onthaal en 

vraagverheldering). Waar mogelijk geeft hij 

informatie of advies. 

Indien nodig kan een CLB-medewerker, na intern 

teamoverleg, samen met jou een traject starten.  

Welk traject dan wordt gelopen, hangt af van de 

specifieke situatie en wordt met jou besproken: 

• informatie of advies 

• kortdurende begeleiding 

• handelingsgerichte diagnostiek 

• doorverwijzing  

 

 

 

 

MULTIDISCIPLINAIR 
In een CLB werken verschillende professionals (bvb. 

artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, 

psychologen, psychologisch assistenten, 

verpleegkundigen) samen binnen 1 groot 

multidisciplinair team per vestiging.  

OP VRAAG 
Het CLB vertrekt van de vragen van de leerling, de 

ouders of de school. 

VERPLICHT 
De verplichte activiteiten kunnen niet geweigerd 

worden:  

• opvolging afwezigheidsproblemen 

• systematische contacten (medische 

consulten) 

• profylaxe (maatregelen om verspreiding 

besmettelijke ziekten tegen te gaan) 

JOUW CLB VINDEN 
Kattestraat 5, 9500 Geraardsbergen 
Jouw contactpersoon: 
 
Sarah Hantson 
0499/88.30.20 
Bereikbaar op dinsdag, woensdag, 
donderdagvoormiddag 

 

Aanmelding door school, ouders of 

leerling 

CLB-

contactpersoon 

beluistert en 

verkent de 

vraag 

 

CLB 

team-

overleg 

Traject 

Informatie, advies 

https://www.go-clb.be/?page=PROF_p4

