www.vclbwaasdender.be

Denkt met je mee!

VCLB

WELKOM OP ONZE VESTIGINGEN
VESTIGING BEVEREN

VESTIGING LOKEREN

Ciamberlanidreef 80A
9120 BEVEREN

Grote Kaai 7
9160 LOKEREN

Telefoon: 03 755 58 69
beveren@vclbwaasdender.be

Telefoon: 09 348 25 62
lokeren@vclbwaasdender.be

VESTIGING DENDERMONDE

VESTIGING SINT-NIKLAAS

Dijkstraat 43
9200 DENDERMONDE

Ankerstraat 63
9100 SINT-NIKLAAS

Telefoon: 052 21 52 53
dendermonde@vclbwaasdender.be

Telefoon: 03 776 34 51
sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be
sint-niklaas.secundair@vclbwaasdender.be

Indien je vragen hebt,
aarzel dan niet om contact op te nemen
met jouw CLB-vestiging.

Verantwoordelijke uitgever: Vrij CLB Waas & Dender vzw
(vertegenwoordigd door J. Van Acker)
Maatschappelijke zetel: Ankerstraat 63, 9100 SINT-NIKLAAS

JE “KAN” NAAR HET CLB

CLB?

ALS JE VRAGEN HEBT OVER...

We zijn er voor leerlingen, ouders en scholen.
Gratis.
Je kan onafhankelijk van jouw school bij ons
terecht.



Gevoelens



Leren



Studie– en beroepskeuze



Je gezondheid, je lichaam



Seksualiteit, vriendschap en verliefdheid



Inentingen



...

We bekijken samen met jou wat je vraag is en
bekijken hoe het verder kan.
We hebben beroepsgeheim: we spreken samen
af wat er al dan niet aan anderen gezegd
wordt.

JE “MOET” NAAR HET CLB...


Voor medisch onderzoek



Als je vaak afwezig bent op school



Voor overstap naar buitengewoon onderwijs

CONTACT
Je kan ons bereiken alle werkdagen
van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Voor meer informatie zie:

www.vclbwaasdender.be
We zijn één dag open tot 18.30 uur.


Beveren op woensdagavond,



Dendermonde en Lokeren op dinsdagavond,



Sint-Niklaas op maandagavond.

Het centrum is gesloten tijdens


de paasvakantie,



van 15 juli tot en met 15 augustus en



tijdens de kerstvakantie met uitzondering van
2 dagen. (zie website)

Indien dit voor jou niet kan,
kan je ons via de school contacteren.

Wat we doen en bespreken wordt bijgehouden
in een dossier.
Als je verandert van school worden deze gegevens doorgegeven aan het volgende CLB, tenzij
je bezwaar indient.
Heb je hier vragen over of wil je deze gegevens inkijken, contacteer dan het CLB.

