
Hoe het CLB contacteren?

via de school

De CLB-medewerker van de school van uw kind.
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Het CLB tuistert
en hetpt u op weg.

Rechtstreeks
lnterstedelijk CLB

Jubiteumlaan 215

9000 Gent

@ 09 323 s3 00

H www.ictb.be

vrii CtB regio Gent

Hotstraat 95

9000 Gent

@ 09 277 83 00

H www.vctbgent.be

GO! CLB Gent
Voskenslaan 262

9000 Gent

@ 09 243 79 70

E www.ctbgent.be

onfine Q
5 u rf naar www.clbchat.be

Maandag, dinsdag en donderdag
van 17 tot 21 uur.
Woensdag van 14 tot 21 uur.

ln bibliotheek De Krook
(n4iriam Makebaptein 1)

op de tweede verdieping.

Maandag, dinsdag en vrijdag
van 13 tot 17 uur.
Woensdag van 13 tot 19 uur.
Donderdag van 13 tot 18.30 uur.

@ffiffi6Ë



ffi'Zil u ergens mee?

Maakt u zich zorgen over uw zoon?
Hebt u vragen over uw dochter op school?
Wacht niet aÍ, contacteer het centrum voor

teerti ngen begeteid i ng (CLB).

Wat doet het CLB?

Het CLB is er voor vragen over:
> wetbevinden (zich goed voeten thuis en op school)

' leren en studeren (wat heeft uw kind nodig om te [eren?)

' schoot- en studiekeuze (informatie en hulp bij het zoeken)

> gezondheid (medisch onderzoek, vaccinaties, gewicht, gehool ...)

> opvoeding (attes wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft)

Het CLB zoelG antwoorden
en optossingen samen met...

' de ouders

' de leerting
> de school

Wie werkt in het CLB?

> sociaatwerkers
> pedagogen en psychologen
> dokters

' verpteegkundigen

Hoe werkt het CLB?

> het is gratis
> het werkt in vertrouwen (beroepsgeheim)

, het geeft informatie en advies
> het zorgt voor begeteiding

at
)'a

Meer weten over de Gentse CLB's?

Kij k op www.stad.gent/clb
of surf naar de website

van de schooI van uw kind


