Vrij CLB regio Deinze : Wij stellen ons graag aan u voor !
Beste ouder, beste leerling
Als je vragen of zorgen hebt over
 leren en ontwikkeling
 welbevinden, gedrag of opvoeding
 kiezen
 gezondheid
dan staan wij voor je klaar om samen met jou op zoek te gaan naar een oplossing of
passend antwoord.
Het CLB bestaat uit verschillende teams.
Je eerste aanspreekpunt is de onthaalmedewerker van het CLB. Aan elke school is 1
onthaalmedewerker verbonden. Voor jouw school is dit

Evelien Halewyck
evelien.halewyck@vclbdeinze.be
0491/901306
Alle onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van het CLB.
Als leerling en ouder kunnen jullie ofwel rechtstreeks de onthaalmedewerker contacteren
ofwel een vraag stellen via de school.
Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker
 dit zelf verder opnemen
 doorverwijzen naar andere diensten
 de vraag doorgeven naar het trajectteam van het CLB
Het trajectteam bestaat uit verschillende medewerkers : artsen, maatschappelijk werkers,
psychologen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam
hen doorgeeft.
Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij verzorgen de
contactmomenten (nieuwe naam voor medisch onderzoek) vaccinaties en vragen rond
besmettelijke ziekten.
De verpleegkundige van jouw school is

Conny De Paepe
conny.depaepe@vclbdeinze.be
0491/901310
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Het horizonteam van het CLB verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over
de verschillende studiekeuzes.
Het ondersteunend team (secretariaat) onthaalt jouw vraag als je het algemeen CLBnummer (09/3810680) belt of een mail stuurt naar het algemeen mailadres
(info@vclbdeinze.be).
Wat vinden we belangrijk voor jullie als ouders en leerlingen ?





Jouw verhaal is veilig bij ons. Alle CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim.
De onthaalmedewerker is heel gemakkelijk bereikbaar op school en op het CLB
(laagdrempelige toegang).
Verschillende CLB-medewerkers werken samen om jouw vraag zo goed mogelijk te
beantwoorden (multidisciplinaire samenwerking).
Dezelfde trajectmedewerker kan over verschillende jaren en scholen heen (ook bij
overgang van basis naar secundair onderwijs) een traject lopen met een leerling.

Ons doel : met elke vraag/elke vraagsteller minstens 1 stap vooruit geraken !
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