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Polskie

7 pytań na temat Ośrodka Doradztwa
Edukacyjnego (CLB)
Czym jest CLB?
CLB, czyli Centrum voor Leerlingenbegeleiding, jest Ośrodkiem Doradztwa Edukacyjnego,
z którym współpracuje każda szkoła we Flandrii. Oferuje on pomoc lekarzy, pielęgniarek,
pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów, którzy wraz ze szkołą dbają o jak
najlepszy rozwój uczniów.
Czy rodzice mogą korzystać z usług CLB?
Tak, jest to wręcz mile widziane. CLB oferuje informacje, pomoc i wsparcie dla rodziców,
nauczycieli oraz uczniów. Niektóre ośrodki CLB mają nawet specjalistę do spraw relacji
międzykulturowych, który dba o to, by osoby z innym zapleczem kulturowym czuły się dobrze
w szkole i w społeczeństwie.
Z jakimi problemami można się zgłaszać do CLB?
•
•
•
•

Jeśli dziecko ma problemy z czytaniem, pisaniem, nauką…
Jeśli rodzice mają pytania dotyczące wyboru formy nauki, kierunku studiów, świadectw i
dyplomów…
Jeśli dziecko nie czuje się dobrze w szkole, np. doświadcza stresu, lęku przed
niepowodzeniem, nękania, przemocy, wagaruje…
Jeśli dziecko ma problemy zdrowotne, związane np. ze szczepieniami, zaburzeniami
wzrostu, zażywaniem narkotyków, nadwagą...

Jak działa CLB?
Jeśli masz pytania lub problemy, możesz porozmawiać o nich ze szkolnym pedagogiem lub
dyrektorem szkoły dziecka. Jednak niekiedy konieczna będzie wizyta w CLB. Pracownik ośrodka
wysłucha Twoich pytań i wspólnie z Tobą poszuka najlepszych rozwiązań.

Wychowanie i nauka mają miejsce nie tylko w szkole. Chcesz się uczyć języka niderlandzkiego? Adres placówki prowadzącej kursy można uzyskać w szkole, do której uczęszcza Twoje
dziec-ko lub na stronie internetowej www.huizenvanhetnederlands.be,

W niektórych przypadkach CLB zleci przeprowadzenie u dziecka dalszych badań lub testów.
Niekiedy też wykryte problemy okazują się być tak poważne, że konieczne jest skorzystanie
z pomocy specjalistycznej. Dlatego też CLB współpracuje z różnymi ekspertami w zakresie
problemów z nauką, zdrowia psychicznego, rehabilitacji itp.
Czy dziecko musi być systematycznie konsultowane w CLB?
Tak, każde dziecko we Flandrii musi w 1. klasie przedszkolnej, w 1., 4. i 6. klasie szkoły
podstawowej oraz w 3. klasie szkoły średniej odbyć wizytę w CLB. Konsultacje te są
obowiązkowe. Na wizytę wyznaczoną na 1. klasę przedszkolną oraz na 1. i 6. klasę szkoły
podstawowej musi też stawić się rodzic dziecka.
Lekarz pracujący dla CLB bada wzrok i słuch dziecka, a także mierzy je i waży. Sprawdza też
jego zęby i postawę oraz kontroluje, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Umożliwia to szybkie
wykrycie początków ewentualnych schorzeń i lepsze zapobieganie im. Lekarz wykonuje też u
dzieci szczepienia przeciw chorobom, a niekiedy też zadaje pytania na temat sytuacji rodziny,
stylu życia i dobrostanu.
Co robić w razie problemów? >> Możesz zabrać swoje dziecko do lekarza specjalisty na dalsze
badania.
Nie chcesz, aby lekarz CLB badał Twoje dziecko? >> Możesz iść na konsultację i na szczepienia
do swojego lekarza rodzinnego. Musi on jednak przeprowadzić takie same badania i testy oraz
przekazać ich wyniki do lekarza w CLB.
Ile kosztuje pomoc świadczona przez CLB?
Pomoc i konsultacje CLB są całkowicie bezpłatne.
Gdzie można znaleźć placówkę CLB?
•
•
•

Dane kontaktowe do CLB można znaleźć w broszurze szkoły.
Często współpracownicy CLB przyjmują też w szkole.
Można jednak zawsze udać się do ośrodka CLB, otwartego w każdy dzień nauki szkolnej.
Jego pracownicy są niekiedy osiągalni również podczas wakacji.
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