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CLB-teamvoor
voordeze
dezeschool:
school:
Psychopedagoog kleuterschool: Leen Elst
Psycholoog/Pedagoog: Katrien Geluykens

Psychopedagoog lagere school: Mieke

VCLB Voor- en Noorderkempen
Instellingsnummer 114785

Maatschappelijk Werker: Inge Wouters

Van Minnebruggen

Arts: Inge Geenen

Maatschappelijk Werker: Kirsten

Verpleegkundige: Karin Sterckx

Heremans

Directeur: Josiane Van Huynegem
Adres: De Zwaan 28, 2930 Brasschaat.
Tel. 03/651 88 85 – E-mail: directie@vclbvnk.be

Vrij CLB Voor- en
Noorderkempen
Vestiging Brasschaat

Arts: Leen Verbeeck
Verpleegkundige: Karin Sterckx

Voorzitter inrichtend bestuur: Louis Bogaerts
Adres: De Zwaan 28, 2930 Brasschaat.

Openingsuren voor het publiek:
Elke werkdag van 9 – 12u en van 13 - 16u

Vestigingsplaats Brasschaat:

(maandag tot 18u)
 Open alle werkdagen in de herfsten krokusvakantie + 2 dagen in
kerstvakantie: 27/12/2017 en

05/01/2018

Adres: De Zwaan 28, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 88 85
E-mail: brasschaat@vclbvnk.be
Coördinator: Tine van Walle

 Gesloten: tijdens de paasvakantie +
van 15 juli tot en met 15 augustus

Vragen, bemerkingen, problemen,
klachten?
 Bespreek ze met de CLBmedewerker.
 Geen antwoord? Overleg met de
coördinator van de vestigingsplaats.
 Nog niet geholpen? Contacteer de
directie van het centrum.
Website centrum: www.vclbvnk.be

Werkt samen met jouw school:
GIKO ‘t Veldhoppertje/GILO De Kaart

Op vraag van ouders, leerlingen,
school, werken wij samen rond:
Opvolgen van gezondheid, groei en
ontwikkeling via medische consulten. Aanbod
en toedienen vaccinaties.

Als thuis of op school
het leren moeilijk
gaat en meer hulp
wenselijk is.

Beschermingsmaatregelen bij bepaalde
besmettelijke aandoeningen op school.
Bevorderen van een gezonde en veilige
levensstijl.

Als leerlingen zich
niet goed voelen in
hun vel.

Ouders, leerlingen en scholen wegwijs maken
in de brede waaier van studiemogelijkheden.

Als het niet vlot met
klasgenoten,
leerkrachten op
school.

Als kiezen van studies en/of scholen moeilijk
is.

Het dossier:

Wij helpen door:
Persoonlijk onthaal, informatie en advies, overleg,
aanvullend onderzoek, begeleiding, gerichte
doorverwijzing en bemiddeling waar nodig.
Wij werken samen met ouders, school en andere
hulpverleners bij de begeleiding van leerlingen.

De medische onderzoeken en begeleidingen
bij spijbelen zijn verplicht!

Wij werken multidisciplinair, onafhankelijk en
gratis. Al onze medewerkers zijn gebonden door
het beroepsgeheim.

Het multidisciplinair dossier van de leerling wordt
bewaard tot 10 jaar na de laatste CLB-tussenkomst.
Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs
wordt het dossier bewaard tot de leeftijd van 30 jaar.
De ouders en leerlingen hebben toegang tot het
dossier volgens de voorwaarden die bij wet zijn
vastgelegd.
Wanneer een leerling wordt ingeschreven in een
school die door een ander CLB wordt begeleid, wordt
het volledige dossier overgemaakt aan het nieuwe
CLB. Binnen de 10 dagen na de inschrijving kan verzet
aangetekend worden tegen de overdracht van het
CLB-dossier. De gegevens van de verplichte
begeleiding worden steeds overgedragen.

