
 
Even voorstellen …  

het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
Menen                       

 

Het CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een dienst waar je terecht kan voor 
informatie, hulp en begeleiding.  
Elke school wordt begeleid door een team van CLB-medewerkers: een verpleegkundige, een 
arts, een maatschappelijk werker en een psycholoog/pedagoog.   
 
Voor de VBS Moorsele zijn dit:

13.30u  tot 16.30u 

   

 

Nathalie Cloet 
verpleegkundige 

nathalie.cloet@clbleieland.be 

Renaat Van de Walle 
maatschappelijk werker 

renaat.vandewalle@clbleieland.be 

Sophie Haerynck 
arts 

sophie.haerynck@clbleieland.be 
 

 

    

  
Marianne Vervaeck 

psycholoog 
marianne.vervaeck@clbleieland.be 

Marjolein Vanoutrive 
psycholoog 

marjolein.vanoutrive@clbleieland.be 

      (Lager Onderwijs)              (Kleuter onderwijs) 

 
Ouders en leerlingen kunnen rechtstreeks op een CLB-medewerker een beroep doen.   
Vaak komen vragen ook via leerkrachten, zorgcoördinatoren of directie bij ons terecht omdat 
het CLB nauw samenwerkt met de school. 
 



Een vraag van een leerling, ouder of school kan leiden tot een eerste gesprek. Dit kan doorgaan 
op school, op het CLB of eventueel bij de leerling thuis. In dit gesprek probeert de CLB-
medewerker beter zicht te krijgen op het probleem. Afhankelijk van de vraag kunnen verdere 
tussenkomsten voorgesteld worden. Wij hebben daarbij aandacht voor de eigen mening van de 
leerling en/of de ouders. 
Verdere tussenkomsten kunnen zijn:  
 Een onderzoek dat ons meer duidelijkheid kan geven over het probleem. 
 Begeleidingsgesprekken: er wordt gewerkt aan inzicht in het probleem en gezocht naar 

haalbare oplossingen. 

 Een doorverwijzing: we stellen begeleiding of behandeling door een hulpverlener van een 
andere dienst voor. Het CLB blijft contactpersoon indien nodig. 

 Een overleg met de andere medewerkers binnen het team en/of met de school. 
 
Alle CLB-tussenkomsten gebeuren op vrijwillige basis. Enkel medische onderzoeken en 
begeleiding bij problematische afwezigheid zijn verplicht. Alle CLB-tussenkomsten zijn gratis. 
 
 
Uit het nieuwe decreet van de rechtspositie voor minderjarigen (2006) volgen een aantal 
werkprincipes: 

 

 

INSPRAAK EN BEROEPSGEHEIM 
 

Je kind moet altijd uitleg krijgen over de hulp die het krijgt. Het mag steeds vragen stellen. Ook 
als ouders krijg je uitleg. Je kind mag altijd zeggen wat het denkt of voelt bij de hulp die het 
krijgt. We houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Kan dit niet, dan leggen we uit waarom. 
In het CLB bestaat er ook beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat we niet zomaar verder vertellen 
wat we weten.  
 

JE DOSSIER 

 
Als je naar het CLB komt, dan maken we een dossier.  Daarin komt alles wat met je kind en de 
begeleiding te maken heeft. We behandelen deze gegevens met de nodige vertrouwelijkheid.                         
Er zijn regels rond inzage van het dossier. Verandert je kind van school, dan gaat het dossier 
naar het CLB waar die school mee samen werkt. Als je dit niet wil, heb je 10 dagen de tijd om je 
hiertegen te verzetten. 
 

DE BEKWAAMHEID EN BELANG VAN DE MINDERJARIGE 
 

De wet gaat er van uit dat een minderjarige in alle omstandigheden zelf weet wat het beste 
voor hem is. Het is in ieder geval de bedoeling dat een hulpverlener zoveel mogelijk rekening 
houdt met de mening van de minderjarige en dat je als minderjarige altijd je mening mag 
zeggen. Voor echt moeilijke dingen gaat men ervan uit dat iemand die jonger is dan 12 jaar nog 
niet helemaal bekwaam is en iemand van ouder dan 12 jaar wel voldoende bekwaam.  
Er kunnen natuurlijk altijd grondige redenen zijn om van die regel af te wijken. 
Wanneer er problemen zijn is het niet altijd gemakkelijk om beslissingen te nemen. Je moet 
voor- en nadelen overwegen en met veel dingen rekening houden. Wel is het zeker dat het 
belang van de minderjarige altijd voorop moet staan  wanneer hulpverleners keuzes maken. 

 



Je kan bij het CLB terecht met vragen  
op 4 domeinen:  

Leren  
Je zoon/dochter 

 spreekt moeilijk 
 ontwikkelt trager dan andere kinderen 
 heeft moeite met lezen, rekenen of schrijven 

 kan zich moeilijk concentreren  
 behaalt mindere resultaten dan verwacht 
 kan het schoolwerk niet plannen 
 … 

Schoolloopbaan 
Je zoon/dochter  

 heeft moeite om te volgen op school 
 kan niet zomaar starten in het 1ste leerjaar 
 wil van school veranderen 
 kan moeilijk een studierichting kiezen 

 … 
 

 voelen 
 

Je zoon/dochter 
 voelt zich niet goed op school 

 heeft last van faalangst 
 wordt regelmatig gepest 
 is overbeweeglijk, kan niet stilzitten 
 gedraagt zich soms agressief 
 wil niet naar school  
 … 

 
Je zoon/dochter  

 hoort of ziet niet goed 
 plast nog steeds in bed 
 eet te weinig, te veel of ongezond 
 heeft vragen over seksualiteit 
 verzorgt zich onvoldoende 
 … 

 

 
 

Het CLB doet ook klassikale activiteiten.    
Er wordt informatie gegeven over studie- en toekomstmogelijkheden in het 6de jaar. Er is een 
verplicht medisch onderzoek (op school) voor het 1ste kleuter, 1ste en 3de leerjaar  en (in het CLB) 
voor het 2de kleuter en 5de leerjaar.  
    

 

 
 

Leren  
en  

studeren 

School  
loop    
baan 

 
Zich goed 

voelen 



Contactgegevens:  
 
VCLB Leieland Menen 
Oude Leielaan 83 a 
8930 Menen 
Tel: 056 23 72 50 en Fax: 056 23 72 58 
 
info@clbleieland.be  (of rechtstreeks via E-mailadressen van de teamleden) 
www.clbleieland.be 
 
maandag tot vrijdag:  8.30 u tot 12.00 u en 13.15u tot 16.30 u 
maandag: tot 18.30 u 


