GO CLB LIER
CENTRUM VOOR
LEERLINGENBEGELEIDING
Berlaarsestraat 29
2500 Lier

Met vriendelijke groeten het CLB team,
Dominique Jacobs, psycholoog
Jessie Rotsaert, maatschappelijk werker
Sofie Mestdagh, verpleegkundige
Marleen Van Eldere, arts

Hilde Merckx, Directeur

Hoofdzetel
Lier
Berlaarsestraat 29
2500 Lier

Vestiging
Mortsel
Molenlei 6
2640 Mortsel

03/480 68 10 – 03/480 17 81
 03/488 20 04
E-mail: info@goclblier.be
www.goclblier.be
Openingsuren
Maandag tem vrijdag:
8.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30

03/449 11 14
 03/440 35 99

Er is permanentie verzekerd
gedurende de openingsuren.
Na 16.30:
op afspraak

Permanentie is niet verzekerd. Bij
afwezigheid kan men contact
opnemen met de hoofdzetel.
Er wordt gewerkt op afspraak.

Openingsuren
Maandag tem vrijdag:
8.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30

De hoofdzetel is geopend tijdens volgende vakanties:
• Herfstverlof en krokusvakantie.
• Kerstvakantie: 24 december 2007 en 04 januari 2008
• Zomervakantie: van 1 tem 14 juli en vanaf 15 tem 31 augustus.
In de vestiging Mortsel wordt dan enkel op afspraak gewerkt.

Het begeleidingsteam bestaat uit een arts, psycholoog,
maatschappelijk werker en een verpleegkundige.

Beste ouders,
U hebt een zoon of dochter die school loopt in één van de scholen
waarmee wij als Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
samenwerken.
Daarom stellen wij ons graag even voor.
In deze brochure verneemt u wat onze opdracht is als centrum voor
leerlingenbegeleiding: enerzijds bestaat onze taak uit de verplichte
begeleiding voor alle kinderen ( de medische consulten en de
spijbelproblematiek), anderzijds werken we op vraag van de leerling, de
ouders en de school.
Wellicht, en dat wensen wij u van harte toe, gaat het op school en thuis
vrij vlot.
Soms hebben kinderen het wel eens moeilijk. U maakt zich zorgen over
hun ontwikkeling, over hun leren, over hun gedrag of over hun toekomst.
Op deze momenten kan u een beroep doen op de CLB-medewerkers.
Elke school werkt samen met een CLB-team. Bij problemen
ondersteunt dit team de school bij het zoeken naar de beste aanpak
voor de leerling. Samen met de school wordt bekeken welke stappen
kunnen gezet worden om tot een oplossing te komen.
Alle CLB-tussenkomsten (verstekken van informatie, onderzoek,
advies, preventieve gezondheidszorg waaronder vaccinaties,
begeleiding of verwijzing) zijn gratis.
Met deze gegevens wordt discreet omgegaan

Het CLB werkt rond 4 domeinen

1. Leren en studeren
Het gaat hier om hulp bij het oplossen en zo vlug mogelijk
opsporen van problemen zoals o.a. onvolledige leerrijpheid,
specifieke leermoeilijkheden (lees-, reken- en schrijfproblemen,
concentratiestoornissen,…), … enz.

2. De onderwijsloopbaan

De hulpverlening is hier gericht op het maken van verantwoorde
keuzes tijdens de onderwijsloopbaan, en dit vanaf de kleuterklas.

3. Psychisch en sociaal functioneren
Het gaat hier om hulp gericht op het oplossen en zo mogelijk
voorkomen van gedrags- en opvoedingsproblemen, pestgedrag en
geringe weerbaarheid, kindermishandeling, schoolmoeheid,
spijbelproblemen, …

4. De preventieve gezondheidszorg
De hulp die hier geboden wordt is gericht op het bevorderen,
bewaken en bewaren van de lichamelijke gezondheid, de groei en
de ontwikkeling van de leerlingen.

WERKINGSBEGINSELEN van GO-CLB LIER

1. Als GO CLB Lier stellen we het belang van de leerling
centraal.

Het centrum respecteert ten alle tijde de rechten van het kind.

2. Als GO CLB Lier werken we ondersteunend vanuit de
2de lijn ten aanzien van ouders en school (=1ste lijn).

Het CLB treedt niet op in de plaats van de school of de ouders.
Het CLB responsabiliseert ouders en school als de eerste
verantwoordelijken in de begeleiding.

5. Multidisciplinaire aanpak

Het centrum biedt een multidisciplinaire teamaanpak. Binnen een team
werken een arts, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een
verpleegkundige samen.

6. GO-CLB werkt gratis en discreet

Het CLB steunt bij de uitvoering van zijn opdrachten op de regelgeving
inzake de wet op de privacy, de deontologische code en het
beroepsgeheim.

7. GO CLB werkt samen in een aanwijsbaar netwerk van
diensten en organisaties (=3de lijn).

3. Als GO-CLB werken we vraaggestuurd .

Het CLB staat open voor vragen van leerlingen, ouders, en de school.
Elke vraag wordt met respect voor de vraagsteller zorgvuldig en alert
beluisterd.

8. GO CLB besteedt bijzondere aandacht aan leerlingen
die door hun sociale herkomst of andere factoren in
hun ontwikkeling of leerproces belemmerd en/of
bedreigd worden.

4. Als GO-CLB werken we raadgevend en begeleidend,
waar mogelijk preventief, remediërend indien nodig.

9. GO-CLB werkt met respect voor het pedagogisch
project van de school.

* het CLB werkt mits toestemming van de ouders
(leerlingen – 12 jaar)
* het CLB werkt mits toestemming van de leerling
(leerlingen + 12 jaar)
* voortdurend respect voor het referentiekader van de cliënt
* de verantwoordelijkheid voor de oplossing van een
probleemsituatie blijft bij de hulpvrager.

