
* Of bekijk het filmpje via https://youtu.be/Fh5G4kC8Lp8 

 

 

 

 
 

 
Maak je je als ouder tijdens deze coronatijd zorgen over … 

 
- dat je dochter bang is of je zoon zijn opa mist 
- of je dochter wel kan overgaan naar het volgend leerjaar 
- dat het schoolwerk bij je zoontje moeilijk gaat 
- dat je zelf thuis moeilijk kan helpen bij het schoolwerk 
- dat je jouw kind niet terug naar school durft laten gaan straks 
- dat je kind te lang slaapt, meer snoept en te weinig beweegt of sport 
- … 

 
Zoek je iemand die naar je luistert en samen met jou naar een oplossing zoekt? 

 
Het CLB helpt!  

Ook in coronatijd  
 

Je kan je vraag stellen aan iemand op de school van je kind  
of aan iemand uit ons CLB team.  

Bijvoorbeeld om … 
 

- met je dochter via videochat te zoeken naar leuke bezigheden 
- met je zoon te chatten om te zoeken hoe hij met opa kan praten 
- samen met jou en de klasleerkracht te spreken over hoe het gaat met je zoon of 

dochter (mits veiligheidsmaatregelen) 
- bij jou aan huis te komen om samen te kijken hoe je kan helpen bij het huiswerk 

(mits veiligheidsmaatregelen) 
- met jou te bellen, eens aan de deur te komen of een wandelgesprek te hebben, 

over hoe je zoon weer veilig naar school kan gaan 
-  … 

 
 

Door de coronamaatregelen zijn niet alle contactmomenten of vaccinatiemomenten 

doorgegaan. Is er nog een vaccinatie voor jouw kind gepland? Alle vaccinaties krijgen 

voorrang dit of begin volgend schooljaar. Je wordt hiervan verwittigd. Is er nog een 

contactmoment gepland? We bekijken wat nog mogelijk is dit schooljaar. 

  

Scan deze QR-code*  



 
Het CLB komt op elke school in Vlaanderen. 

 
Wie zijn de CLB-medewerkers  

 die voor jouw kind en jouw school klaar staan? 
Je vindt hen terug per school op de website 

 https://www.vclbgent.be/onzescholen.php 
 
 

Heleen Bollens 
Psychopedagogisch werker 
GSM: 0490/64.26.17 
Email: heleen.bollens@vclbgent.be 
 
 
 
Ann Vandenbossche 
Verpleegkundige 
GSM: 0490 64 25 84 
Email: ann.vandenbossche@vclbgent.be 
 
 
 
Karla Decock 
Schoolarts 
GSM: 0490 64 25 59 
Email: karla.decock@vclbgent.be 
 

 

 

Samen sterk tegen Corona! 
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