« Ik word altijd buitengesloten door de
kinderen van mijn klas. »
Sofie

Contact nemen met het CLB

« Spelling is voor mij zeer moeilijk, ik
kan de regels nooit onthouden. »
Stef.

Een gesprek of een vraag is gratis en
vrijblijvend. Als u dat wenst, blijft het
tussen ons.

« Ik voel me echt niet goed in mijn vel. »

Liesje.

« Mijn dochter kan niet goed leren.
Hoe kan ik haar thuis beter
begeleiden ? »
Mama van Lotte.

« Ik maak me zorgen over de
gezondheid van mijn zoon. »
Mama van Toon.

is eenvoudig!

Bel ons op of kom eens langs
op het centrum (best na afspraak):

Rubensstraat 170
2300 Turnhout
Tel:

CLB Kempen
is er ook voor u!

CLB Turnhout

014/41 64 39

We zijn regelmatig aanwezig op de school.
Ook dan is een gesprek mogelijk. Indien u
een contact wenst op zo’n moment, dan kan
u een afspraak maken via de school, via
bovenstaand telefoonnummer of via mail.

Voor algemene informatie kan u steeds terecht
op onze website:
www.clb-kempen.be
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Folder voor ouders van leerlingen van

Kleuter- en lager onderwijs

CLB = Centrum voor
leerlingenbegeleiding
En zo’n “centrum” bestaat uit mensen...
Die mensen delen met u datgene waar u warm
voor loopt: het wel en wee van uw kinderen, hoe
ze het doen op school, hoe ze zich voelen, hun
gezondheid.

Joost Nulens
Maatschappelijk werker
Joostnulens@vclb-kempen.be

Frank Van Gorp
Psycholoog
Frankvangorp@vclb-kempen.be

Uw kind staat centraal
Misschien kent u het CLB reeds van de medische
onderzoeken. Ons medisch team is ook actief bij
de preventie van luizen, werken rond gezonde
voeding, …
Als CLB luisteren we naar vragen van
leerkrachten, leerlingen en natuurlijk ouders. We
observeren in de klas, overleggen met de
leerkracht, bemiddelen, hebben contact met
specialisten, … kortom: we zoeken mee naar een
oplossing!
Soms is onderzoek zinvol (vb. bij leerproblemen),
soms is begeleiding van uw kind (vb. rond sociale
vaardigheden) of van het gezin een antwoord.
Steeds in overleg met u als ouder… en als team.

Katleen Abrahams
Schoolarts
Katleenabrahams@vclb-kempen.be

Greet Vanherck
Verpleegkundige
Greetvanherck@vclb-kempen.be

