
   
   
       VCLB Voor- en Noorderkempen 
 
       Directeur: Josiane Van Huynegem 
       Adres: De Zwaan 28, 2930 Brasschaat. Tel. 03/651 88 85 – E-mail directie@vclbvnk.be  
        
        Voorzitter inrichtend bestuur: Hugo Mettepenningen 
        Adres: De Zwaan 28, 2930 Brasschaat. 
 
       Vestigingsplaats Brasschaat:  
       Vrije en gemeentelijke scholen van Brasschaat, Kapellen. 
       Vrije scholen voor buitengewoon onderwijs van Wuustwezel, Schoten en Schilde 
       Adres: De Zwaan 28, 2930 Brasschaat  Tel. 03/651 88 85 
                    Fax 03/653 36 10   -   E-mail brasschaat@vclbvnk.be  
       Coördinator: Marc Brenders 
      
        
        Schoolteam voor Sint Michielscollege Secundair Onderwijs Brasschaat 

- Bea Coenen,        arts 
- Sarah Simons,     verpleegkundige 
- Magda Gaens,    psycholoog 
- Kathy Ceusters,  maatschappelijk werker  contactpersoon 1

ste
 graad 

- Mirjam Boets,    maatschappelijk werker  contactpersoon 2
de

 en 3
de

 graad 
 

        Openingsuren voor het publiek: 
             

 elke werkdag van 9 - 12 en van 13 - 16 u (maandag tot 18 u)  

 open alle weekdagen in de herfst- en krokusvakantie  
+ 2 dagen in kerstvakantie: dinsdag 27/12/2011 en vrijdag 6/1/2012 

 gesloten: tijdens de paasvakantie  
                                         van 15 juli tot en met 15 augustus 
 

Vragen, bemerkingen, problemen, klachten? 
 

 Bespreek ze met je conctactpersoon 

 Geen antwoord? Overleg met de coördinator van de vestigingsplaats. 

 Nog niet geholpen? Contacteer de directie van het centrum.  

 Website centrum: www.vclbvnk.be  

 Algemene website CLB: www.ond.vlaanderen.be/clb  

 Infolijn onderwijs: 1700 www.ond.vlaanderen.be/infolijn  

 

 VCLB Voor- en Noorderkempen  
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding    

 
 
 
 
               een multidisciplinair team van professionals  
 

 
               een unieke en onmisbare schakel  

 

 samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie  

 samen met andere hulpverleners 
               
               in de best mogelijke begeleiding van onze leerlingen  
          

 dichtbij  

 eigentijds  

 naar een goede schooltijd  

 naar een goed samenleven nu en in de toekomst.  
 

             
 
 
 
 
 
 
                Kathy Ceusters en Mirjam Boets zijn jullie eerste aanspreekpunt. 
                Bereikbaarheid: op afspraak in de school 
                                              op afspraak op het CLB( tel. 03/651.88.85) 
                                              via e- mail:  kathy.ceusters@vclbvnk.be 
                                                                    mirjam1.boets@vclbvnk.be 
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Op vraag van leerlingen, ouders en school werken wij samen  
aan vragen en zorgen rond: 
 
 
leren en studeren 
 
Als thuis of op school het leren niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is. 
 
 
preventieve gezondheidszorg 
 
Opvolgen van gezondheid, groei en ontwikkeling via medische consulten en vaccinaties.  
Beschermingsmaatregelen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen op school. 
Bevorderen van een gezonde en veilige levensstijl. 
 
 
psychisch en sociaal welbevinden 
 
Als leerlingen zich niet goed voelen in hun vel.  
Als het niet vlot met klasgenoten, leerkrachten op school. 
 
 
onderwijsloopbaan 
 
Ouders, leerlingen en scholen wegwijs maken in de brede waaier van studiemogelijkheden.  
Als kiezen van studies, scholen, beroepen moeilijk is. 
 
 
Wij helpen door 
 
Persoonlijk onthaal, informatie en advies, overleg, aanvullend onderzoek, begeleiding,  
gerichte doorverwijzing en bemiddeling waar nodig.  
Wij ondersteunen ouders, school en andere hulpverleners bij de begeleiding van onze  
leerlingen. 
 

 
Het centrum beschikt over 
 

 volledige informatie over structuur, organisatie en aanbod van het onderwijs 

 informatie over welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, andere hulpverleners 

 attesten, nodig bij een aantal inschrijvingen in het onderwijs.  

 een leerlingendossier. Voor alle CLB’s geldt hierbij de volgende regelgeving (zie 
ook schoolreglement): 
De inhoud van het dossier behoort tot het beroepsgeheim van de CLB-
medewerker. 
Er is een inzagerecht door de bekwame leerling* en de ouders van niet-bekwame 
leerlingen*, na afspraak en binnen de 10 werkdagen na de aanvraag.  
Gegevens uit het dossier kunnen enkel mits de toestemming van de bekwame 
leerling of de ouders van niet-bekwame leerlingen worden doorgegeven aan 
derden. 
Wanneer een leerling de school verlaat en ingeschreven wordt in een school die 
door een ander CLB wordt begeleid, dan volgt het volledige dossier de leerling 
naar het nieuwe CLB tenzij de bekwame leerling of de ouders van een niet-
bekwame leerling hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet aantekenen gebeurt 
binnen de 10 dagen na inschrijving in de nieuwe school, met een aangetekend 
schrijven aan de directie van het CLB van de school die de leerling verlaat. Enkel 
de wettelijk verplichte administratieve, medische en leerplichtgegevens worden 
dan nog doorgegeven aan het nieuwe CLB. 
Het CLB-dossier van leerlingen uit het gewoon onderwijs, wordt tot tien jaar na 
de laatste CLB-interventie bewaard. Het CLB-dossier van leerlingen uit het 
buitengewoon onderwijs wordt bewaard totdat de leerling de leeftijd van 30 jaar 
heeft bereikt. Daarna wordt het dossier vernietigd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Je wordt als leerling bekwaam geacht wanneer je in staat bent om zelfstandig keuzes te maken met 
betrekking tot hulpverlening. Meestal is dit vanaf de leeftijd van 12 jaar. Wanneer geoordeeld wordt dat 
een leerling niet-bekwaam is, dan worden deze keuzes door de ouders gemaakt. 

 


