Centrum voor LeerlingBegeleiding
In elke school is een CLB-team gezamenlijk verantwoordelijk voor de
begeleiding. De CLB-anker is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders
en leerkrachten en is op bepaalde vaste tijdstippen aanwezig op
school. De arts en verpleegkundige staan in voor de systematische
contactmomenten (de vroegere medische onderzoeken),vaccinaties en
vragen over gezondheid. De namen en contactgegevens van de
CLB-medewerkers van onze school vind je hieronder terug.
Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun
functioneren op school en in de maatschappij. Dat kan informatie,
advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende domeinen:
- Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
-

Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over
studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.


- Preventieve gezondheidszorg: als je vragen hebt over je lichamelijke
ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
- P
 sychisch en sociaal functioneren: als je je niet goed in je vel voelt.
Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker naar gepaste schoolexterne
hulp. Voor intensieve vormen van begeleiding binnen de integrale
jeugdhulp kan het CLB een aanvraagdossier opstellen.
Het CLB heeft een bijzondere opdracht voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. De CLB-medewerkers brengen in overleg met
leerling, ouders en school de wenselijke aanpassingen in kaart. Ze
kunnen onder bepaalde voorwaarden een gemotiveerd verslag
opstellen dat recht geeft op ondersteuning vanuit het buitengewoon
onderwijs of een verslag om buitengewoon onderwijs of een individueel
aangepast curriculum in het gewoon onderwijs te volgen.
Om tijdig bepaalde gezondheids- of ontwikkelingsproblemen op te
sporen, organiseert het CLB in bepaalde leerjaren een systematisch
contactmoment (vroegere medisch onderzoek). In het basisonderwijs is
dat het geval voor de leerlingen van de eerste kleuterklas, het eerste
leerjaar, het vierde leerjaar en het zesde leerjaar. Deelname aan dit
systematisch contactmoment is verplicht.
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Leerlingen kunnen bij het CLB gratis bepaalde inentingen krijgen. Het
CLB geeft ook advies bij besmettelijke ziekten.
In de loop van het schooljaar krijgen de betrokken leerlingen en ouders
concrete informatie over de systematische contacten en het aanbod
van inentingen.
Hoe werkt het CLB?
CLB-medewerkers bieden hulp op jouw vraag of op vraag van je ouders
of leerkrachten. Zij werken samen met jou aan oplossingen. Je beslist
zelf over de stappen in de begeleiding. Je ouders worden zo veel
mogelijk betrokken. Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal
het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel
gestart als jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) hiermee instemmen.
Leerlingen en ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de
systematische contactmomenten, preventieve gezondheidsmaatregelen
in verband met besmettelijke ziekten en de begeleiding bij
afwezigheidsproblemen. Het systematisch contact gebeurt door de
CLB-arts en verpleegkundige. In uitzonderlijke gevallen kan je vragen
om het onderzoek niet te laten gebeuren door een bepaalde
medewerker. Hiervoor neem je contact op met de directeur van het CLB.
Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische
leefsituatie of een vermoeden van kindermishandeling nemen zij in elk
geval initiatief tot overleg of begeleiding.
De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB
maken zij deel uit van een team van collega’s. Zij overleggen regelmatig
met elkaar.
De begeleiding van het CLB is gratis.
CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met
alle informatie.
Het CLB-dossier
Het CLB maakt van elke leerling één multidisciplinair dossier aan van
zodra de leerling een eerste keer in een school is ingeschreven. In het
CLB-dossier worden de gegevens van de systematische contacten en
begeleidingsgegevens genoteerd. Dit gebeurt volgens vastgelegde
regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
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Als je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB,
wordt je dossier 10 werkdagen na je start in onze school automatisch
bezorgd aan Vrij CLB Leuven. Als je dit niet wenst, moeten jij (+12 jaar) of
je ouders (-12 jaar) binnen de 10 werkdagen schriftelijk verzet
aantekenen bij het CLB dat je vorige school begeleidt. De volgende
gegevens worden in elk geval overgedragen: identificatiegegevens,
gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten
(systematische contacten, afwezigheidsproblemen), een kopie van het
gemotiveerd verslag (indien van toepassing), een kopie van het verslag
dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs of een individueel
aangepast curriculum in het gewoon onderwijs (indien van toepassing).
Jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) kunnen kennisnemen van de gegevens
in je CLB-dossier. Dat gebeurt via een begeleide inzage met de
betrokken CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen
duiden. Je hebt geen toegang tot gegevens die de privacy van anderen
schenden.
Wat te doen bij een besmettelijke ziekte?
Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van
besmettelijke ziekten. Om besmettingsrisico’s te beperken moet de
CLB-arts zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke
aandoeningen. Voor de volgende besmettelijke ziekten moet een
melding gebeuren: bof, voedselinfectie, buiktyfus, difterie, escherichia
coli infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis B,
impetigo (krentenbaard), kinkhoest, kinderverlamming (polio), mazelen,
roodvonk, (scarlatina), schurft (scabies), schimmelinfectie van de huid,
shigellose, tuberculose en corona. Bij twijfel nemen ouders best
telefonisch contact met de CLB-arts.
De melding aan het CLB (016-28 24 00) kan gebeuren door de ouders
zelf, door de behandelende arts of door de schooldirectie als deze op
de hoogte is. Voor dringende melding van infectieziekten buiten de
kantooruren kan men de dienst infectieziektebestrijding contacteren
op het nummer 02-512 93 89.
De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de
noodzakelijke maatregelen.
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Samenwerking school-CLB
Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. De hulp
van CLB is aanvullend op de zorg die de school zelf biedt aan
leerlingen.
School en CLB maken afspraken over de leerlingenbegeleiding en
maken hun aanbod bekend aan de leerlingen en hun ouders via
verschillende kanalen (schoolbrochure, website, infoavond, …).
CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de
school wel goed.
Als de interne zorg op school niet volstaat, bespreken de directie, de
zorgcoördinator en de CLB-anker zorgvragen van leerlingen, ouders
en leerkrachten en maken ze afspraken over verdere stappen in de
begeleiding.
School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover
die voor de begeleiding op school noodzakelijk zijn. Het CLB mag enkel
informatie uit het CLB-dossier doorgeven aan de school als de leerling
(+12 jaar) of ouders (-12 jaar) hiermee instemmen.
De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan
bepaalde problemen in het beleid van de school signaleren of de
school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de
leerlingen. De school heeft ook recht op ondersteuning bij problemen
van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Tegen deze
signaalfunctie en consultatieve ondersteuning door het CLB kunnen de
leerling of ouders zich niet verzetten.
Onze school werkt samen met het VCLB Leuven
Karel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
016 28 24 00
info@vclbleuven.be
www.vclbleuven.be

CLB-anker kleuterschool:
Ilse Jacobs
ilse.jacobs@vclbleuven.be
0490 64 51 83
(om de 2 weken op woensdag aanwezig op onze school)
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CLB-anker lagere school:
Kirsten Coremans
kirsten.coremans@vclbleuven.be
0490 64 51 04
(om de 2 weken op maandag voormiddag aanwezig op onze school)
CLB-arts:
Dokter Tuts Lut
lut.tuts@vclbleuven.be
0490645187
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