CLB
Naast de leerlingbegeleiding van onze eigen
school kan je op Stella Matutina ook terecht bij het
CLB – Centrum voor leerlingbegeleiding.

adv i es
be g e le i d in g
on d ers t e un i n g
l ere n k e uz es mak e n

De contactpersoon voor CLB op onze
school:
Psycho-pedagogisch consulent: Christine Deckers
Arts: Inge Geenen

zorg en
begeleiding voor
leerlingen

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 in het CLB-centrum, elke
werkdag van 9 u. - 12 u. en van 13 u. – 16.30 u.
Nieuwstraat 67, 2910 Essen
03 667 28 28 │essen@vclbvnk.be.

Kloosterstraat 7
2990 Wuustwezel
tel. 03 669 62 63
fax 03 669 50 26
www.stella-matutina.be

brochure voor leerlingen
ouders en opvoeders

Beste leerling, ouder, opvoeder
NAAR SCHOOL GAAN IS NIET ALTIJD EENVOUDIG . HET IS IMMERS MEER DAN LES VOLGEN EN STUDEREN.

Wanneer je je goed voelt, gaat het ook op school vaak gemakkelijker
… maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.

BIJ WIE KAN JE TERECHT?
Klastitularis of vakleerkracht
• Heb je als ouder/opvoeder de indruk dat je
kind zich niet goed voelt op school?

• Voel je je regelmatig buitengesloten in de klas?
• Ligt het tempo van de lessen of het niveau van de
leerstof te hoog?

• Gedraagt je kind zich de laatste tijd anders en

Je kan terecht bij de leerkracht die je het beste vertrouwt.

Leerlingbegeleiding

weet je niet wat er aan de hand is?
• Zijn er thuis problemen die een invloed

-

Karen Anthonissen – eerste en tweede graad

-

Leen Van der Schoot – derde graad

hebben op je kind en waarover je met iemand

• Zijn er problemen thuis?
• Kan je niet langer aanzien dat een klasgenoot

van de school wil praten?

gepest wordt?
• Voel je je niet goed in je vel?
• Is naar school gaan voor jou niet meer zo voor de
hand liggend ?

In al deze situaties sta je er
niet alleen voor!
Je vindt hen elke dag in het lokaal voor leerlingbegeleiding
(eerst aanmelden op het secretariaat). Je kan met hen ook
WAARMEE KUNNEN WIJ JE HELPEN?

een

afspraak

maken

via

Smartschool

of

via

leerlingbegeleiding@stella-matutina.be.

Ondervind je problemen
bij het studeren, dan

We streven ernaar dat elke leerling zich goed

Conflixers

zoeken we samen naar

voelt op onze school. Als dat op een gegeven

Nood aan een gesprek met een leeftijdsgenoot? Je kan

gepaste oplossingen.

moment niet (meer) het geval is, luisteren we als

een afspraak maken met de Conflixers via Smartschool.

leerlingbegeleiding graag naar jouw ervaring
en zoeken we met jou naar oplossingen.

Pedagogisch directeur Kristel Bosmans is bereikbaar via
Smartschool of via kristel.bosmans@stella-matutina.be.

Samen bouwen we aan een school waarin iedereen zich thuis voelt.

