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CLB 

=  Centrum voor LeerlingenBegeleiding 
    
Het CLB-team van de school 
• Psycho-pedagogisch consulent:  Tinne 

Ver Eecke 
• Maatschappelijk Werker:  Petra De 

Cooman 
• Arts :  Marijke Goekint  
• Paramedisch werker: Pierrette Casier 

(verpleegster) 
 
= Doelstelling:  verhogen van het        
welbevinden van de leerlingen van de scholen 
op 4 domeinen: 
 
   * leren en studeren 
   * onderwijsloopbaan 
   * preventieve gezondheidszorg 
   * psychologisch en sociaal functioneren 
 
= in samenwerking met de school 
 
= ouders kunnen zelf contact opnemen met 
het CLB 
 
= kostprijs: gratis 
 
 

Contact: 
Violierenlaan 5 
8400 Oostende 
Tel: 059/70.75.41     Fax: 059-
51.73.65 
 clb.oostende@gent.be 
  www.iclb.be 
 

Zorgcoördinator 
Tine Van Remoortere 

Contact: 
 
Tel: 0485-80.52.54  
tine.vanremoortere@kroonlaan.be  

Tine is de zorgcoördinator op SGR-niveau 

= ondersteuning leerkrachten 
* gesprekken met leerkrachten en 
CLB opvolgen 
* het team opvolgen qua zorg    
vanuit haar ervaring als psychologe 

= ondersteuning                 
SES-leerkrachten  
   * samen een visie ontwikkelen 



Zorgcoördinator 

SES-leerkracht 

Ann Jonckheere 

   = Werken aan het welbevinden en de 
betrokkenheid van kleuters/leerlingen 
*kinderen begeleiden die meer           
uitdaging nodig hebben 
* preventief behandelen van leerstof-
moeilijkheden 
* ondersteuning bieden in de klas 
* ondersteunen van leerlingen die op  
   een andere leerlijn werken 
  * vertrouwenspersoon: emotionele    

problemen (gebrek aan zelfvertrouwen, 
pesten, … ) 
 
     = ondersteuning van leerkrachten:  
* zoeken naar tips om                      
kleuters/leerlingen te helpen.          Op-
zoeken van leermiddelen, oefenstof, 
werkblaadjes  om eventuele tekorten 
bij   te werken of meer uitdaging te 
bieden 
* extra ondersteuning van dezelfde 

lesactiviteit klasintern of klasextern 
 
    = ondersteuning voor de ouders:  

* gesprekken met ouders  
* vragen rond opvoeding 
 
   = opvolgen overgang 3de kleuter/ 
     1ste leerjaar 

 

Brugfiguur 

Jutta Missiaen 

De brugfiguur werkt samen met de ouders 
en de school aan Gelijke Onderwijskansen. 

Contact: 
Op school: maandag tot vrijdag 
Tel: 059/32.27.45 
ann.jonckheere@demorootjes.be 
 

Contact: 
Op school: maandag en donderdag  
op afspraak/bij u thuis 
Tel: 0488/42.47.26 
jutta.missiaen@oostende.be 

= Luisteren naar ouders en      
schoolteam 
= In vertrouwen praten 

= Informeren van ouders over 
onderwijscheques,  
schooltoelagen, vrije tijd enz. 

= Het contact tussen  
ouders,  de school en de  
organisaties in de buurt  
verbeteren. 

               ZORG OP SCHOOL  
        = kinderen geven waar ze recht op hebben: 
                een ontwikkeling op eigen niveau  

Zorg op onze school 

 
1. De klasleraar zorgt voor een brede          
basiszorg in de klas. De leerkracht gaat de         
leerlingen ondersteunen waar nodig. 
 
 
2. De SES—leraar, zoco, brugfiguur,.. gaan de 
leerkracht binnen of buiten de KLAS onder-
steunen om zo de te voldoen aan wat kinderen 
moeten kennen en kunnen.  
 
 
3. Indien na de vorige 2 stappen blijkt dat er 
nog bijkomende ondersteuning nodig is, zal de 
klasleraar tijdelijk ondersteuning krijgen bin-
nen of buiten de SCHOOL (CLB, GON—
begeleider, revalidatiecentrum, LOGO). 
 
 
4. Als het zorgaanbod nog steeds onvoldoende 
is afgestemd op wat uw kind nodig heeft, zal 
het schoolteam samen met CLB en de ouders de  
verdere schoolloopbaan uitstippelen op maat 
van uw kind daar waar mogelijk.  

 
 
 

Merk je een probleem? 
Ga langs bij de klasleerkracht  

om 16u00. 
Wij zijn aanwezig aan de poort. 

Of maak een afspraak op 059/32.27.45 

SES-leerkracht 

Gaëlle Dubois 

         = werken aan het welbevinden 
van onze jongste kleuters uit K0 en K1 
* ondersteuning bieden in de klas 
* in samenwerking met de klasleerkracht 
gaan snoezelen met de peuters en jongste 
kleuters 

Contact: 
Gaëlle.dubois@demorootjes.be 


