
In het  CLB kan je met vragen over jeugdhulp 

terecht. Indien we jouw vraag niet kunnen 

opnemen, dan wordt samen gezocht naar de meest 

geschikte hulp.

Het CLB biedt ook de medische onderzoeken 

aan. Die gaan ofwel door op het CLB ofwel op 

school. Deze onderzoeken zijn verplicht. 

Kinderen kunnen ook inentingen krijgen. 

Het CLB-team bestaat uit artsen, bedienden, 

maatschappelijk werkers, pedagogen, 

psychologen en verpleegkundigen.

De CLB-medewerkers zijn te bereiken via de 

school of rechtstreeks op het CLB.

De CLB-medewerkers die de school van je kind 

bedienen, kan je vinden op www.vclbdeinze.be.

In het CLB hebben we beroepsgeheim. 

Dit betekent dat we niet zomaar alles aan iedereen 

mogen vertellen. We spreken af wat we 

aan anderen zeggen en wat niet.

Het CLB is een onafhankelijke dienst, 

die probeert het belang van het kind voor ogen

te houden.

De dienstverlening van het CLB is gratis.
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Bij ons kan je terecht met

vragen over...

Gezondheid

Leren 
  en ontwikkeling

… zicht of gehoor

… bedplassen

… moeilijke eters

… luizen

…

… lezen, rekenen of schrijven

… de ontwikkeling van je kind

… spraak

… concentratie

…

… de overstap 

     naar het secundair

     onderwijs

… aangepast onderwijs

…

Kiezen

Welbevinden,       
 gedrag 
   en opvoeding

… faalangst

… overbeweeglijkheid

… stress

… overgevoeligheid

…

Je zit nog 
met een vraag?

Maak een afspraak, 
we helpen je

GRAAG!

LB
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Kattestraat 22

9800 Deinze

Elke werkdag open:

van 8.30u tot 12u

van 13.30u tot 16.30u

Tel.: 09 381 06 80

info@vclbdeinze.be

VCLBDEINZE
Wij helpen je

graag!

www.vclbdeinze.be

VCLB Deinze is elke werkdag open

•  van 8.30u tot 12u

•  van 13.30u tot 16.30u

•  of na afspraak

Je kan gewoon binnenlopen in het CLB, 

maar het is handig als je vooraf 

een afspraak maakt.

VCLB Deinze is ook open

•  de eerste en laatste werkdag 

van de kerstvakantie

VCLB Deinze is gesloten

•  tijdens de paasvakantie 

•  van 15 juli tot 15 augustus
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