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VCLB Deinze vanaf 01/09/2017 in een nieuw kleedje
Waarom veranderen ?
VCLB Deinze werkte al lang op dezelfde manier; aan elke school was een schoolteam
verbonden (psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker, arts en verpleegkundige) dat
alle vragen opnam. Ons takenpakket is de laatste jaren erg veranderd. Daarom was deze
manier van werken niet meer haalbaar.
We gingen, met de hulp van Flanders Synergie (www.flanderssynergie.be), op zoek naar
een ander organisatiemodel.
Wat verandert er ?
Vanaf 1 september is aan elke school 1 onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe
vraag beluistert. Onze 9 onthaalmedewerkers zijn psycholoog, pedagoog of maatschappelijk
werker. Zij vormen samen het onthaalteam van het CLB.
Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school de onthaalmedewerker
contacteren. De onthaalmedewerker van uw school is

Evelien Halewyck
Mailadres : evelien.halewyck@vclbdeinze.be
GSM nummer : 0491/901306

Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker
 dit zelf verder opnemen
 doorverwijzen naar andere diensten
 de vraag doorgeven naar het trajectteam van het CLB
Het trajectteam bestaat uit verschillende medewerkers : artsen, maatschappelijk werkers,
psychologen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam
hen doorgeeft. Zo kunnen zij bv. voorstellen een aantal begeleidingsgesprekken te doen of
bepaalde testen of vragenlijsten af te nemen, om een duidelijker beeld te krijgen van wat er
aan de hand is.
Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de medische
onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten op.
De arts en verpleegkundige van uw school zijn

Nele Philips
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Het horizonteam van het CLB verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over
de verschillende studiekeuzes.
Dan is er nog een ondersteunend team (secretariaat) en een directieteam.
Wil je nog iets meer vernemen over onze manier van werken, bekijk dan zeker hier ons
filmpje of op onze website www.vclbdeinze.be.
Wat zijn de voordelen voor jullie als ouders en leerlingen ?





De onthaalmedewerker blijft heel gemakkelijk bereikbaar op school en op het CLB.
CLB-medewerkers vanuit verschillende disciplines blijven samenwerken om jouw vraag
zo goed mogelijk te beantwoorden .
Je wordt geholpen door de trajectmedewerker die het meest afweet van jouw vraag.
Dezelfde trajectmedewerker kan over verschillende jaren en scholen heen (ook bij
overgang van basis naar secundair onderwijs) een traject lopen met een leerling.

Ons doel blijft : met elke vraag/elke vraagsteller minstens 1 stap vooruit geraken !

