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Het vrij CLB...

VRIJ CLB DIEST-TESSENDERLO
Adres: Vrij CLB Diest-Tessenderlo

Mariëndaalstraat 35 3290 Diest
Website: www.clbdiesttess.be
E-mail: diest@clbdiesttess.be
Telefoon: 013 31 27 29
Fax: 013 32 70 05

Mariëndaalstraat 35 3290 Diest
: www.clbdiesttess.be
: info@clbdiesttess.be
: 013 31 27 29

...jouw vraag, onze zorg.

Het CLB is open op werkdagen
-

van 8.30 uur tot 12.00 uur
van 13.00 uur tot 16.00 uur
op donderdag tot 19 uur (enkel op schooldagen)

Het CLB is gesloten
-

van 15 juli tot 15 augustus
tijdens de kerstvakantie,
uitgezonderd twee dagen (zie website)
tijdens de paasvakantie

Je kan contact met ons opnemen ofwel rechtstreeks
op
het contact
CLB ofwel
school.ofwel rechtstreeks
Je kan
metvia
onsde
opnemen
op het clB ofwel via de school.

Het CLB is open op werkdagen
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behalve op maandagnamiddag
- op donderdag tot 19 uur (enkel op schooldagen)

Het CLB is gesloten

- op maandagnamiddag
- van 15 juli tot 15 augustus
- tijdens de kerstvakantie,
uitgezonderd twee dagen (zie website)
- tijdens de paasvakantie
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Vrij CLB Diest-Tessenderlo
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
www.clbdiesttess.be
www.clbdiesttess.be

Hoe werkt het CLB?
• Het welzijn en de rechten van het kind
staan in onze werking centraal. Samen
met onze scholen en andere diensten
staan wij voor zorg en gelijke kansen
in het onderwijs voor elk kind.
• De werking van een CLB verloopt
vraaggestuurd. Wij gaan in op vragen
van de leerling zelf, de ouders of de
school.
• Enkele tussenkomsten van het CLB
gebeuren niet op vraag maar zijn verplicht:
• Medische onderzoeken
• Toezicht op inentingen
• Maatregelen bij besmettelijke ziekten
• Hulp en opvolging bij
afwezigheidsproblemen en bij 		
verontrustende situaties
• CLB-begeleiding is gratis en gebeurt
discreet. De personeelsleden zijn
gebonden door het beroepsgeheim en
het decreet rechtspositie van de minderjarige
in de jeugdhulpverlening.
• Op een CLB werken mensen met
verschillende opleidingen in team samen.
• Wij bieden informatie, advies of
begeleiding op vier domeinen:
• Leren en studeren
• Onderwijsloopbaan
• Gezondheid en lichamelijke
ontwikkeling
• Persoonlijk en sociaal welbevinden
• Indien nodig verwijzen wij naar een
gespecialiseerde dienst.

Leerkronkels in je hoofd?
Soms lukt het niet om vlot te leren.
• Je ervaart leerproblemen op vlak van lezen, spellen,
rekenen.
• Je hebt vragen over je studiemethode, werkhouding,
motivatie.
We bekijken samen met jou en de school welke
aanpassingen in de klas mogelijk zijn. Indien nodig
vertellen we waar je terecht kan voor meer
gespecialiseerde hulp.

Leren en studeren

Samen werken
aan een gezonde levensstijl!
Je gezondheid is belangrijk.
• Tijdens de medische onderzoeken willen we je
gezondheid, groei en ontwikkeling goed opvolgen.
• We bieden de nodige vaccinaties aan en houden toezicht
op besmettelijke ziekten.
Daarnaast geven we ook persoonlijk advies bij al je vragen
over een gezonde levensstijl.

Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling

Als kiezen moeilijk is…
Ben je op zoek naar de juiste studierichting of opleiding?
We koppelen je sterke kanten en interesses aan het
bestaande onderwijslandschap.
We begeleiden je ook bij de belangrijke
overgangsmomenten: tussen kleuter-, lager, secundair en
hoger onderwijs en bij overstap naar buitengewoon of
deeltijds onderwijs.

Onderwijsloopbaan

Je goed in
je vel voelen!
Het leven loopt niet altijd vlot en dan valt naar school gaan
niet mee.
• Je vindt je draai niet, je voelt je anders.
• Het klikt niet met je vrienden, met je ouders.
• Je voelt je neerslachtig of net opstandig.
• Je hebt faalangst…
Je kan bij ons terecht voor advies en begeleiding, ook los
van de school. Een gesprek kan al veel verhelderen. Indien
gewenst bieden we korte begeleiding aan of we helpen je
op weg naar een gespecialiseerde dienst of therapie.

Persoonlijk en sociaal welbevinden

