VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in 7 vragen
Wat is een CLB?

De CLB-arts test de ogen en oren, meet en weegt je kind. Hij kijkt ook naar zijn tanden, zijn
houding en onderzoekt of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan hij snel beginnende ziektes
opsporen en erger voorkomen. De arts geeft je kind ook inentingen tegen ziektes. En hij vraagt
soms naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden.
Is er een probleem? >> Dan kan je kind naar een specialist voor verder onderzoek.
Wil je niet dat de CLB-arts je kind onderzoekt? >> Ook je huisarts mag het consult en de
inentingen doen. Die moet wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij doorgeven aan de
CLB-arts.

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen
met zo’n centrum. In een CLB werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers,
psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgen zij ervoor dat jouw kind zich zo goed
mogelijk kan ontwikkelen.

Moet ik betalen voor het CLB?

Zijn ouders ook welkom op het CLB?

•
•
•

Ja, graag zelfs. Het CLB geeft ouders, leraren, kinderen en jongeren informatie, hulp en
begeleiding. Sommige CLB’s hebben een interculturele medewerker. Die zorgt dat mensen uit
andere culturen zich welkom voelen.

Nee, je kind laten begeleiden door het CLB is gratis.
Waar vind ik een CLB?
De contactgegevens van het CLB staan in de schoolbrochure.
Vaak hebben de CLB-medewerkers ook een spreekuur op school.
Ga je naar het CLB-centrum. Dat is elke schooldag open. Ook tijdens de schoolvakanties
zijn er soms medewerkers bereikbaar.

Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?
•
•
•
•

Je kind heeft problemen met lezen, schrijven, studeren…
Je hebt vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s…
Je kind voelt zich niet goed voelt op school: stress, faalangst, pesten, geweld, spijbelen…
Als er problemen zijn met zijn gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik,
overgewicht…

Hoe werkt het CLB?
Heb je vragen of problemen? Praat erover op school. Vaak kan de (zorg)leraar of directeur
je helpen. Maar soms is een bezoek aan het CLB nodig. De CLB-medewerker bekijkt dan jouw
vraag en zoekt samen met jou een oplossing.
Soms zal het CLB jouw kind extra testen. Of soms zijn de problemen zo groot dat
gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB samen met experten: voor behandeling
van leerproblemen, geestelijke gezondheid, revalidatie…
Moet mijn kind naar systematische consulten op het CLB?
Ja, elk kind in Vlaanderen moet in de 1e kleuterklas, het 1e, 4e en 6e leerjaar én het 3e
secundair naar het CLB consult. Dat is verplicht. In de 1e kleuterklas, het 1e en 6e leerjaar moet
ook een ouder meekomen.

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

KARTA Z TŁUMACZENIEM: PODSTAWOWA INFORMACJA OD SZKOŁY DLA RODZICÓW

Polskie

7 pytań na temat Ośrodka Doradztwa
Edukacyjnego (CLB)
Czym jest CLB?
CLB, czyli Centrum voor Leerlingenbegeleiding, jest Ośrodkiem Doradztwa Edukacyjnego,
z którym współpracuje każda szkoła we Flandrii. Oferuje on pomoc lekarzy, pielęgniarek,
pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów, którzy wraz ze szkołą dbają o jak
najlepszy rozwój uczniów.
Czy rodzice mogą korzystać z usług CLB?
Tak, jest to wręcz mile widziane. CLB oferuje informacje, pomoc i wsparcie dla rodziców,
nauczycieli oraz uczniów. Niektóre ośrodki CLB mają nawet specjalistę do spraw relacji
międzykulturowych, który dba o to, by osoby z innym zapleczem kulturowym czuły się dobrze
w szkole i w społeczeństwie.
Z jakimi problemami można się zgłaszać do CLB?
•
•
•
•

Jeśli dziecko ma problemy z czytaniem, pisaniem, nauką…
Jeśli rodzice mają pytania dotyczące wyboru formy nauki, kierunku studiów, świadectw i
dyplomów…
Jeśli dziecko nie czuje się dobrze w szkole, np. doświadcza stresu, lęku przed
niepowodzeniem, nękania, przemocy, wagaruje…
Jeśli dziecko ma problemy zdrowotne, związane np. ze szczepieniami, zaburzeniami
wzrostu, zażywaniem narkotyków, nadwagą...

Czy dziecko musi być systematycznie konsultowane w CLB?
Tak, każde dziecko we Flandrii musi w 1. klasie przedszkolnej, w 1., 4. i 6. klasie szkoły
podstawowej oraz w 3. klasie szkoły średniej odbyć wizytę w CLB. Konsultacje te są
obowiązkowe. Na wizytę wyznaczoną na 1. klasę przedszkolną oraz na 1. i 6. klasę szkoły
podstawowej musi też stawić się rodzic dziecka.
Lekarz pracujący dla CLB bada wzrok i słuch dziecka, a także mierzy je i waży. Sprawdza też
jego zęby i postawę oraz kontroluje, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Umożliwia to szybkie
wykrycie początków ewentualnych schorzeń i lepsze zapobieganie im. Lekarz wykonuje też u
dzieci szczepienia przeciw chorobom, a niekiedy też zadaje pytania na temat sytuacji rodziny,
stylu życia i dobrostanu.
Co robić w razie problemów? >> Możesz zabrać swoje dziecko do lekarza specjalisty na dalsze
badania.
Nie chcesz, aby lekarz CLB badał Twoje dziecko? >> Możesz iść na konsultację i na szczepienia
do swojego lekarza rodzinnego. Musi on jednak przeprowadzić takie same badania i testy oraz
przekazać ich wyniki do lekarza w CLB.
Ile kosztuje pomoc świadczona przez CLB?
Pomoc i konsultacje CLB są całkowicie bezpłatne.
Gdzie można znaleźć placówkę CLB?
•
•
•

Dane kontaktowe do CLB można znaleźć w broszurze szkoły.
Często współpracownicy CLB przyjmują też w szkole.
Można jednak zawsze udać się do ośrodka CLB, otwartego w każdy dzień nauki szkolnej.
Jego pracownicy są niekiedy osiągalni również podczas wakacji.

Jak działa CLB?
Jeśli masz pytania lub problemy, możesz porozmawiać o nich ze szkolnym pedagogiem lub
dyrektorem szkoły dziecka. Jednak niekiedy konieczna będzie wizyta w CLB. Pracownik ośrodka
wysłucha Twoich pytań i wspólnie z Tobą poszuka najlepszych rozwiązań.
W niektórych przypadkach CLB zleci przeprowadzenie u dziecka dalszych badań lub testów.
Niekiedy też wykryte problemy okazują się być tak poważne, że konieczne jest skorzystanie
z pomocy specjalistycznej. Dlatego też CLB współpracuje z różnymi ekspertami w zakresie
problemów z nauką, zdrowia psychicznego, rehabilitacji itp.

Chcesz uczyć się niderlandzkiego? Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc, odwiedzając stronę
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Lub zapytaj w szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko. Mieszkasz w Brukseli? Wejdź na https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

