Het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)
en de school dragen samen zorg voor een fijn
schoolklimaat waar niemand uit de boot valt.
Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de
leerling, ouders of van de school, kan je bij het CLB
terecht voor gratis hulp.

Wil je met ons praten, dan kan je een afspraak
maken om naar het CLB te komen of wij komen naar
de school.
Vestiging Geel
Stationsstraat 160
2440 Geel
014 58 85 34
geel@vclb-kempen.be

vestiging Herentals
Het doet er niet toe hoe groot je
bent, welke kleur je huid heeft of
uit welk land je komt: kinderen
en jongeren zijn belangrijk en
staan bij het CLB dan ook
centraal.

We gaan samen met jou (en je ouders) op weg om
een antwoord of oplossing te zoeken op je vraag. Als
wij zelf geen hulp kunnen geven, dan zoeken we
samen uit waar je wel terecht kan.

vestiging Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
03 314 39 70
hoogstraten@vclb-kempen.be

vestiging Mol
Edm. Van Hoofstraat 8
2400 Mol
014 33 76 20
mol@vclb-kempen.be

vestiging Turnhout
Rubensstraat 170
2300 Turnhout
014 41 64 39
turnhout@vclb-kempen.be

Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9u-12u en 13u-16u30
9u-12u en 13u-16u30
9u-12u en 13u-16u30
9u-12u en 13u-16u30
9u-12u en 13u-16u30

V.U. Pierre Goor, Hellekensstraat 2, 2200 Herentals België

Kinderen en jongeren hebben rechten. We vinden
het belangrijk dat die gerespecteerd worden.
Misschien wil je iets vertellen,
maar wil je niet dat iemand
anders hier iets over weet.
Wij hebben beroepsgeheim.
Dat wil zeggen dat we niets
verder mogen vertellen,
behalve in enkele uitzonderingen.

Hellekensstraat 2
2200 Herentals
014 24 70 70
herentals@vclb-kempen.be

www.clb-kempen.be

Het CLB helpt op 4 domeinen:
Ben je gezond en wel? Hoor en zie je goed?
Hoe zit het met je algemene lichamelijke
toestand? Zijn er dingen waar speciaal
aandacht moet aan besteed worden?
Beter voorkomen dan genezen!

Ben je klaar voor de overstap naar lager
of secundair? Wat zijn jouw interesses?
Wat zijn jouw talenten en waarin ben je
wat minder goed? Wat zijn de beste
keuzes
voor
de
toekomst?

Afhankelijk van je vraag word je geholpen door het
onthaalteam of het trajectteam van artsen,
verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en
maatschappelijk werkers ....

Preventieve
gezondheidszorg

Leren en
studeren

Kan je gemakkelijk de lessen volgen? Heb
je moeite met leren? Zo ja, waaraan ligt
dat? Wat zijn jouw sterktes en wat
verdient meer aandacht?

Hoe voel jij je in de groep? Zit je goed in
die groep of heb je moeite om aansluiting
te vinden? Zit je goed in je vel? Ben je
gelukkig op school?
Onderwijsloopbaan

Psychisch en
sociaal
functioneren

Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding
vragen. Zolang je in de lagere school zit, doen we dat
altijd in overleg met je ouders. Als de school het nodig
vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB,
zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn
ouders.
Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de
begeleiding van een centrum niet weigeren:
▪ Bij problematische afwezigheden (spijbelen)
▪ Deelname aan een systematisch contact
(voorheen het medisch onderzoek)

Liever een anoniem
chatgesprek met een
clb-medewerker?

ker?

