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Hrvatska

Centrum voor Leerlingenbegeleiding – CLB (Centar za
savjetovanje učenika) u sedam pitanja
Što je CLB?
CLB je Centar za savjetovanje učenika. Svaka škola u Flandriji surađuje s takvim centrom. CLB
zapošljava liječnike, medicinske sestre, socijalne radnike, psihologe i pedagoge. Oni zajedno sa
školom osiguravaju što veći razvitak vašeg djeteta.
Jesu li roditelji također dobrodošli u CLB-u?
Da, zapravo su iznimno dobrodošli. CLB roditeljima, učiteljima, djeci i tinejdžerima pruža
informacije, pomoć i smjernice. Neki CLB-ovi imaju međukulturnog člana osoblja koji osigurava
da se osobe iz drugih kultura osjećaju prihvaćenima.
Kakve probleme rješava CLB?
•
•
•
•

Ako vaše dijete ima poteškoća s čitanjem, pisanjem ili učenjem
Ako imate pitanja o odabiru predmetâ, mogućnostima studiranja, certifikatima i
diplomama
Ako se vaše dijete ne osjeća ugodno u školi i javlja se stres, strah od neuspjeha,
zlostavljanje među vršnjacima, nasilje, izostanci iz škole itd.
Ako vaše dijete ima zdravstvenih problema, uključujući cijepljenje, poremećaje rasta,
uporabu droga, pretilost itd.

Kako funkcionira CLB?
Ako imate pitanja ili problema, razgovarajte o njima sa školom. U većini slučajeva, nastavnik,
„zorgleraar“ (asistent u nastavi) ili ravnatelj/ravnateljica mogu vam pomoći. Ipak, ponekad
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je posjet CLB-u nužan. CLB-ov savjetnik će zatim pregledati vaše pitanje i zajedno s vama
pokušati pronaći rješenje.
U nekim će slučajevima CLB zahtijevati da vaše dijete prođe dodatna ispitivanja. Ili se može
dogoditi da su problemi toliko opsežni da je potrebna pomoć stručnjaka. Upravo stoga
CLB surađuje sa stručnjacima u rješavanju problema s učenjem, mentalnim zdravljem,
rehabilitacijom itd.
Mora li moje dijete sustavno posjećivati CLB?
Da. Svako dijete u Flandriji mora sudjelovati u savjetovanju CLB-a prve godine vrtića, u prvom,
četvrtom i šestom razredu osnovne škole i u trećem razredu srednje škole. To je obvezno.
Roditelj također mora prisustvovati na savjetovanju prve godine vrtića, u prvom i šestom
razredu osnovne škole.
Liječnik CLB-a pregledava oči i uši vašeg djeteta te ga mjeri i važe. Liječnik CLB-a također
pregledava djetetove zube i držanje te utvrđuje da li se ono normalno razvija. Na taj način
liječnik može brzo uočiti bolesti u ranoj fazi i spriječiti njihovo pogoršanje. Liječnik također
cijepi vaše dijete protiv određenih bolesti. Ponekad će također postaviti pitanja o situaciji,
načinu života i kvaliteti života obitelji.
Postoji li problem? >> U tom slučaju vaše dijete može posjetiti specijalista radi pobližeg
ispitivanja.
Ne želite da liječnik CLB-a pregleda vaše dijete? >> U tom slučaju možete obaviti savjetovanje
i cijepljenje kod liječnika opće prakse. Međutim, vaš liječnik mora obaviti jednake preglede i
poslati nalaze liječniku CLB-a.
Moram li platiti za usluge CLB-a?
Ne. Pomoć i savjetovanje vašeg djeteta koje provodi CLB besplatni su.
Gdje mogu pronaći CLB?
•
•
•

Kontaktni podatci CLB-a navedeni su u školskoj brošuri.
Članovi osoblja CLB-a nerijetko imaju konzultacije i u školi.
Uputite se u svoj centar CLB. Otvoren je svakog školskog dana. Članovi osoblja CLB-a
ponekad su dostupni i tijekom školskih praznika.
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