
 

 

 

Kloosterstraat 7 

2990 Wuustwezel  

tel. 03 669 62 63 

fax 03 669 50 26 

www.stella-matutina.be 

brochure voor leerl ingen 

ouders en opvoeders  

 

adv ies  

begele id ing   

onders teun ing  

keuzes  le ren maken  

 

 

Het CLB-team bestaat op onze school  

ui t :  

 

Psychopedagoge: Sara Van Bauwel 

Maatschappelijk werkster: Lies Buysen 

Arts: Inge Geenen 

Verpleegkundige: Evi Gommeren 

 

Je kan je vragen bezorgen via Smartschool of via de 

brievenbus aan het leerlingensecretariaat (vermeld zeker je 

naam en klas).  Deze brieven worden enkel gelezen door 

mensen van het CLB. 

 

Daarnaast is het CLB ook bereikbaar voor het publiek in het 

CLB-centrum, elke werkdag van 9 u. - 12 u. en van 13 u. - 16 u. 

(maandagavond tot 18 u.)  

Nollekensstraat 7, 2910 Essen 

03 667 28 28 │essen@vclbvnk.be. 

zorg en 
begeleiding voor 

leerlingen 

CLB 
 
Naast de leerlingbegeleiding van onze 
school kan je op onze school ook bij het 
CLB terecht. 
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Samen met  de leerl ingen bouwen we aan een school  waarin iedereen z ich thuis voelt .  

 

 

• Voel je  je goed op school, in de klas of 

voel je je geregeld buitengesloten? 

• Ligt het tempo van de lessen of  het 

niveau van de leerstof te hoog? 

• Kan je niet langer aanzien dat een 

klasgenoot gepest wordt maar durf je er 

niet op reageren, bang om zelf gepest te 

worden? 

Beste leerling, beste ouder(s), beste opvoeder 
SCHOOLLOPEN IS  NIET ALTIJD EVEN EENVOUDI G.  HET IS  IMMERS MEER DAN LES VOLGEN EN 

LESSEN LEREN .  

Wanneer je je goed voelt, verloopt alles probleemloos. 

… Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. 

In al deze situaties sta je er natuurlijk  

niet alleen voor! 

WAARBIJ  KUNNEN WE JE 

HELPEN 

Op onze school is er leerlingbegeleiding.  We 

streven ernaar dat elke leerling zich goed voelt.  

Als dit voor jou niet alleen lukt, probeert de 

leerlingbegeleiding samen met jou naar een 

oplossing te zoeken.  Vanaf 12 jaar kan je zelf 

keuzes maken met betrekking tot hulpverlening.  

We vinden het belangrijk dat je als leerling 

gehoord wordt. 

 

Heb je problemen bij het studeren, dan 

kunnen we je doorverwijzen naar de 

studiebegeleidingsklas waar je intensief wordt 

begeleid op het vlak van motivatie, 

studieplanning en –methode en specifieke 

leerachterstanden voor bepaalde vakken.  

Bij wie kan je terecht? 

Een leerling kan uiteraard altijd terecht bij de 

persoon die hij of zij het beste kent of vertrouwt, 

zoals de klastitularis of vakleerkracht. 

 

De leerlingbegeleiding: 

Onze leerlingbegeleidster, Kristel Bosmans, is alle 

dagen aanwezig op school.  Een afspraak kan je 

maken via het secretariaat, via een briefje in de 

brievenbus voor leerlingen, via een  

smartschoolbericht of via: 

leerlingbegeleiding@stella-matutina.be 

Adjunct-directeur Benny Peeters is bereikbaar via 

Smartschool of via: 

benny.peeters@stella-matutina.be 

 

Begeleiding door de graadcoördinatoren 

De studiebegeleidingsklas wordt aangestuurd door 

Ilse Breugelmans, graadcoördinator van de eerste 

graad.  De opvolging van de zij-instromers gebeurt 

door de graadcoördinator van de tweede graad: 

Tinne Voeten.  Mie De Meester, graadcoördinator 

van de derde graad, begeleidt de zesdejaars bij 

hun studiekeuze. Zij zijn bereikbaar via 

Smartschool. 

 

• Zijn er problemen thuis? 

Heb je als ouder de indruk dat je kind zich 

niet goed voelt op school?  

• Gedraagt je kind zich de laatste tijd anders 

en weet je niet wat er aan de hand is?   

• Zijn er thuisproblemen die een invloed 

hebben op je kind en waarover je met iemand 

van de school wil praten? 

• Is naar school gaan voor jou niet meer zo 

voor de hand liggend ? 
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